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Ringailė Stulpinaitė

- Atėjo pavasaris. Jau juntate jį ar 
darbas laidose „Šiandien“ ir „Euromaxx“ 
neleidžia pasidžiaugti šylančiais orais?

- Jaučiu pavasarį jau kurį laiką - tiesą 
sakant, man atrodo, man širdy visus metus 
pavasaris. Tačiau tai nereiškia, kad leidžiu 
sau atsipalaiduoti ar sumažinti darbų - 
atvirkščiai - tas tikrasis pavasaris tiesiog 
pažadina iš žiemos ramybės ir atneša dau-
giau energijos, daugiau jėgų ir daugiau idė-
jų - todėl, tikėtina, kad įsisuksiu į tą darbų 
maratoną dar labiau. Kita vertus, negaliu to 
vadinti „darbų maratonu“, nes skamba taip, 
lyg sukandus dantis nešiočiau dėžes visą 
mėnesį. Tiek laida „Šiandien“, tiek „Euro-
maxx“, tiek įvairūs kiti projektai, kuriuose 
dalyvauju - visa tai malonumas, kuris dar ir 
neša pajamas. Geriau net ir labai norėdama 
nesugalvočiau… Visais metų laikais, ne tik 
pavasarį.

- Esate sakiusi, kad visuomet siejote 
gyvenimą su žurnalistika. Televizijoje 
dirbate jau ilgą laiką, vedate ne vieną 
laidą. Apie kokias dar profesines aukš-
tumas svajojate?

- Iš tiesų gyvenimą su žurnalistika siejau 
nuo pat vaikystės. Įdomiausia, kad niekada 
nežinojau, ką konkrečiai veiksiu - negalvojau, 
ar noriu kurti laidas, ar jas vesti, ar rašyti 
straipsnius, apie ką juos rašyti - politiką, o 
gal kultūrą, o gal kurti radijo laidą apie nau-
jąsias technologijas? Atrodo, kad visada tie-

siog žinojau pagrindinę kryptį, kuria noriu 
eiti, o detales sudėliojo pats likimas. Keletą 
metų dirbau „Labame ryte“ ir čia darbą tie-
siog dievinau, nepaisant to, kad reikėjo keltis 
naktimis. Matyt, entuziazmas buvo stipresnis 
už miego poreikį, tačiau, prisipažinsiu, pasku-
tiniais metais vis aplankydavo mintys: o ką 
kolegos, anksčiau dirbę šioje laidoje, veikia 
dabar? Kas kokią karjerą padarė? Ar jiems 
buvo sunku rasti tolesnį kelią po rytinės lai-
dos? Kas manęs laukia? Kiek laiko čia dirb-
siu? Kuo daugiau klausimų kilo, tuo labiau 
supratau, kad bręsta metas pokyčiams, tačiau 
neįsivaizdavau kokiems. Tuomet bręstančius 
pokyčius pastebėjo ir televizijos vadovai - taip 
atsiradau vakaro naujienų laidoje „Šiandien“. 
Šioje laidoje užuot glaustai pateikusi naujie-
nas turiu valandą laiko papasakoti viską išsa-
miai, pasikviesti pašnekovų gilesnei informa-
cijos analizei. 

Taip pat prieš kurį laiką atsirado naujas 
projektas kartu su vokiečių televizija „Deuts-
che Welle“ - europietiško gyvenimo būdo lai-
da „Euromaxx“. Ši laida tarsi šviežio oro gū-
sis į naujienų ir aktualijų sūkurį - įdomiausi 
menininkai, interjerai, parodos, žmonės, galų 
gale šalys, miestai… Be to, gera prisiliesti 
prie tokios tarptautinės laidos, kurią rodo ko-
ne visame pasaulyje.

Pagaliau priėjau prie savo profesinių 
svajonių dalies. Minčių, kur galėčiau būti 
ateityje, tikrai turiu, tačiau dar noriu daug 
ką išbandyti. Kuo daugiau - tuo geriau. 
Stengiuosi naudotis pasitaikiusiomis pro-
gomis, mesti sau ir kitiems iššūkius, pasi-
semti patirties iš kiekvienos laidos, kiek-
vieno renginio ir kiek vieno sutikto žmo-
gaus. Svarbiausia žvelgti kaip įmanoma 
atviriau į gyvenimą ir nieko nepražiopsoti, 
tuomet pats likimas ir vėl sudėlios viską 
taip, kaip turi būti. Kad jau prakalbau apie 
svajones - į sąrašą įtraukčiau ir atlyginimą 
su daug nulių - ši svajonė, matyt, mus visus 
vienija. (Šypsosi.) 

- Seniau lankėte ir ne vieną šokių ko-
lektyvą. Nesinorėjo profesionaliai šokti 
ilgėliau?

- Šokis, ko gero, mano kraujyje. Kadaise 
jaunystėje mama laisvalaikiu turėjo savo tau-
tinių šokių kolektyvą - todėl ir man visada 
norėjosi šokti, dar nuo darželio laikų. Mokyk-
los laikais šokau kolektyve „Vilga“. Mūsų va-
dovė visada sakydavo, kad jos siekis - ne už-
auginti mus profesionaliomis šokėjomis, o 
profesionaliai „paruošti gyvenimui“. Tuomet 
nesupratau, ką ji turi omenyje. Dabar viskas 
aišku - ir už tai jai esu dėkinga, nes manau, 
kad iš „Vilgos“ gavau be galo daug. Be to, su 
kolektyvu apkeliavome beveik visą Europą. 
Įsivaizduojate, ką penkiolikmetei reiškia kon-
certuoti Ispanijoje, Prancūzijoje ar Graikijoje? 
Net širdis suvirpa prisiminus. Kartais žmonės 
prisimena sunkią ir kompleksuotą paauglys-
tę, o aš tuos sunkumus kažkaip praleidau, 
viskas klostėsi pagal planą. Tiesa, rinktis šo-
kėjos kelio niekada nebuvo kilę minties. Stu-
dijuodama buvau pradėjusi šokti viename la-
bai žymiame ir stipriame kolektyve - bet jo 
pavadinimo neverta net minėti, nes ištvėriau 
lygiai savaitę. Tuomet perėjau prie papras-
tesnių dalykų - aerobikų ir t.t. Visai nejudėti 
negalėčiau - darausi irzli ir viskuo besiskun-
džianti - ogi negaliu pakęst šios savybės.

- Šiais laikais vis dažniau atsiranda 
moterų karjerisčių. Ko dėl karjeros nie-
kada neaukotumėte?

- Mane žmonės labai dažnai priskiria į 
šią - karjerisčių - kategoriją, tačiau, manau, 
jie taip daro tik todėl, kad, jų nuomone, gy-
venime daug pasiekiau, ypač turint galvoje 
mano amžių. Na, ir kai keldavausi 4 val. ryto, 
visiems atrodė, kad beprotiškai daug dirbu. O 
man pačiai niekada negana - manau, kad ir 
pasiekti galėčiau daugiau, ir atsikelti anksčiau, 
ir dirbti ilgiau - jeigu tik tai teiktų man malo-
numą ir pasitenkinimą. Dabar aš gyvenime 
darau tai, ką noriu, kiek noriu ir kaip noriu. 

n Gimimo data: 1990 m. sausio 19 d.

n Karjera: LRT laidų vedėja, o ateityje 

garantuotai planuoja jėgas išbandyti CNN 

n Išsilavinimas: VU žurnalistika 

n Didžiausia svajonė: taika pasaulyje 

n Gyvenimo kredo: niekada neprarasti tikėjimo 

Dosjė

Ugnė galadaUskaitė:
konkursas į mano vyro vietą labai didelis 

„LaisvaLaikio“ interviu

Jeigu planuoJu 
atostogas, 
tačiau kelionės 
planai subyra - 
tuomet tiesiog 
neatostogauJu

Visuomet žinanti, ko nori, ko siekia, ir gyvenanti pagal kruopščiai sudėliotą planą  
LRT laidų vedėja Ugnė gaLadaUskaiTė (26) sako, kad darbo krūvis jos visai 
nevargina ir neapsunkina, ypač kai svarbus kiekvienas karjeros žingsnis. Pasak Ugnės, 
jei myli darbą, tai nesunku ir anksti keltis ar vėlai gultis. O labiausiai mergina  
nepakenčia, kai žmonės nepagrįstai dejuoja ir viskuo skundžiasi, mat dažniausiai  
problemos nėra tokios didelės, kaip įsivaizduojama.
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„LaisvaLaikio“ interviu

Ugnė Galadauskaitė tikina 
virtuvėje ilgai neužtrunkanti, mat 
maisto gaminimas nėra jos aistra
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Šiuo metu aš noriu karjeros. Taip, noriu 
karjeros - kuo geresnės, kokią tik sugebėsiu 
pasiekti, bet juk tai nereiškia, kad nenoriu 
šeimos arba nenoriu draugų, arba po darbų 
nepajėgiu nieko daugiau, tik nušliaužti į lo-
vą. Kad ir kiek dirbčiau ar kad ir kiek man 
rūpėtų mano darbas, mano tikslas - gyven-
ti visavertį gyvenimą. Tik visavertiškumą 
kiekvienas supranta skirtingai ir gyvenimo 
prioritetus paskirsto savaip. Galbūt vienam 
tai penki vaikai, kitam nesibaigiantys vaka-
rėliai, dar kitam - darbas kiaurą parą ar mai-
šas pinigų. Man darbas gyvenime teikia la-
bai daug džiaugsmo, todėl natūralu, kad jam 
skiriu daug laiko, bet jei jau klausiate, ko 
neaukočiau - atsakyti paprasta: laiko su 
brangiausiais žmonėmis ir sveikatos. O 
šiaip - aš už sveiką aukso viduriuką - gyve-
nime turi būti balansas ir harmonija viska-
me - tik tada jausiesi laimingas. O tai yra, 
mano nuomone, svarbiausia.

- Rodos, jums sekasi viskas, prie 
ko prisiliečiate. Darbe esate perfek-
cionistė? 

- Man be galo malonu, kad jums taip 
atrodo. Esu perfekcionistė iki pat nagų ga-
liukų. Ne tik darbe, bet ir visur kitur - gal-
būt čia ožiaragių toks bruožas. Jeigu yra 
galimybė - mėgstu viskam pasiruošti iš 
anksto, tikrai nepagailiu tam laiko, po laidų, 
renginių beveik visada jas peržiūriu, apgal-
voju, kas galėjo būti kitaip, kas galėjo būti 
geriau, išklausau man svarbių žmonių, pro-
fesionalų nuomonių ir t.t. Nepažįstu nė vie-
no, kam tiesiog netyčia pasisekė. Už visų 
sėkmių slypi daug darbo, daug pastangų, 
kruopštumo, pasiruošimo, atsakomybės. O 
jei tai supranti - galima sakyti, tai jau yra 
sėkmė. Tokiu atveju, nesėkmės tampa di-
deliu spyriu eiti į priekį, o ne į depresiją ir 
neviltį varančiu veiksniu.

- Ar darbas ir laisvalaikis yra sritys, 
kurių nemaišote?

- Naujienų sekimas tikrai yra gyvenimo 
būdas, o ne darbas, kartais net per atostogas 
nusiunčiu prodiuseriui temą, kurią pastebė-
jau būdama kur nors užsienyje. Gerai, kad 
dirbu ne kokį nors specifinį darbą, o renku 
žinias, kurios domina beveik visą Lietuvą ar 
net pasaulį, todėl jei per daug kalbu apie dar-
bą - tiesiog per daug kalbu apie visus domi-
nančias naujienas. Kita vertus, kartais sulau-
kiu komentaro, kad „jau girdėjome tai iš ta-
vęs per žinias, antrąkart gali nebepasakot“. 

„LaisvaLaikio“ interviu

LaisvaLaikio trūkumu 
nesiskundžiu, nors 
per daug Laisvo Laiko 
man kenkia - nebent 
jį susipLanuoju 
taip, kad nereikėtų 
užsiimti „nieko 
neveikimu“, ko 
negaLiu pakęsti

keLionė - 
vieninteLis pinigų 
išLeidimo būdas, 
nuo kurio tampi 
tik turtingesnis
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Todėl nesu tikra, ar moku visiškai atsiriboti 
nuo darbo. Meluočiau, jei sakyčiau, kad, pa-
vyzdžiui, per atostogas niekada nepagalvoju 
apie LRT. Aš tiesiog to pasiilgstu. 

- Ką veikiate laisvalaikiu? 
- Laisvalaikio trūkumu nesiskundžiu, 

nors per daug laisvo laiko man kenkia - ne-
bent jį susiplanuoju taip, kad nereikėtų užsi-
imti „nieko neveikimu“, ko negaliu pakęsti. 
Dabar darbus pradedu nuo vėlyvo ryto, todėl 
anksti atsikėlus beveik kasdien einu spor-
tuoti, po žinių vakarais dažniausiai susitinku 
su draugais, labai mėgstu kiną - ko gero, kar-
tą per savaitę visada ką nors pasižiūriu, skai-
tau knygas. Kai turiu laiko - mėgstu visokias 
grožio procedūras: manikiūrai, pedikiūrai, 
masažai ir panašiai. Na, ypatingų hobių ne-
turiu - jei laukiate, kol pasakysiu apie šoki-
nėjimą su parašiutu ar nardymą su rykliais, 
tai to nebus - mėgstu jausti tvirtą pagrindą 
po kojomis.

- Kas po ilgos darbo dienos atpalai-
duoja geriausiai?

- Gal rinkčiausi karštą vonią, pilną putų, 
kvepiančias žvakes ir fone atpalaiduojančią 
muziką. Šis ritualas padeda atsikratyti bet 
kokio streso.

- O perfekcionistai ožiaragiai apskri-
tai stresuoja? 

- Tikrai taip. Juk jei visada nori, kad viskas 
būtų idealu - žinote, kiek streso tai kainuoja? 
Iš tiesų, esu gana jautri, jaudinuosi, kad vis-
kas vyktų pagal planą, o jei jau ne pagal pla-
ną - tiesiog kad gerai pavyktų.

- Kaip sekasi meilės reikalai? Galbūt 
šią vasarą sulauksime jūsų vestuvių 
puotos?

- Šią vasarą vestuvių tikrai nebus, vien 
dėl to, kad šią vasarą bus mano sesers ves-
tuvės! O mes viena vasara tikrai nepasidaly-
tume. Jei rimtai, tekėti ketinu tik kartą - todėl 
konkursas į mano vyro vietą labai didelis. Ir 
jeigu dar rimčiau - koks kitas klausimas? 
(Šypsosi.)

- Po neseniai vykusios knygų mugės 
sakėte, kad didžiausias jūsų miego sutri-
kimas - knygų skaitymas. Ar šiam pomė-
giui laiko randate tik naktimis? 

- Knygų laikas iš tiesų yra naktys arba 
savaitgaliai, tačiau man naktimis tiesiog ge-
riau skaitosi. Kaip sakoma, knygų mylėtojai 
niekada nemiega vieni, o skaityti mėgstu la-
bai įvairias knygas - dažniausiai skaitau tam 
tikrais etapais - lietuvių autorių literatūra, 
pasaulinė klasika, žymių žmonių biografijos, 
memuarai. Ko negaliu pakęsti - fantastikos. 
Paprastai turiu savybę pabaigti, ką pradėjusi, 
taigi „Žiedų valdovas“, ko gero, vienintelė 
knyga, kurios taip ir nesugebėjau pabaigti, 
kaip, beje, ir filmo. Kalbant apie paskutines 
skaitytas knygas, dabar prie lovos ant stalelio 
pas mane stovi Ričardo Gavelio „Vilniaus po-
keris“, Kendis Bušnel (Candace Bushnell) 
„Lūpdažių džiunglės“ ir populiarioji psicho-
logija anglų kalba „Chicken Soup for the 
Woman’s Soul“. Pastarosios dar nepradėjau 
skaityti, nes paprastai populiarioji psicholo-
gija - ne man, bet mama įdėjo. Išskirti mėgs-
tamiausias knygas labai sudėtinga, tačiau į 
mano sąrašą patektų M.Bulgakovo „Meistras 
ir Margarita“, A.Kamiu (A.Camus) „Sveti-
mas“; neseniai mirus U.Eko (U.Eco), dar kar-
tą perskaičiau „Fuko švytuoklę“, K.Kesio 
(K.Kesey) „Skrydis virš gegutės lizdo“, esu 
gal šimtą kartų skaičius A.Škėmos „Baltą dro-
bulę“, taip pat beveik visas A.Čekuolio kny-
gas. Kuo daugiau galvoju apie sąrašą, tuo jis 
plečiasi, todėl čia jau baigiu vardyti.

- Galbūt pastebėjote, kad tapo madin-
ga rašyti knygas apie savo veiklas, dar-
bus. Jei rašytumėte pati, kokia tai būtų 
knyga, apie ką?

- Oi, pati knygos tikrai neketinu išleisti, 
bent jau ne artimiausią dešimtmetį. Kai su-
lauksiu 120 metų, pažadu parašyti ir išleisti 
ilgaamžiškumo receptą. Paprastai esu linku-
si vertinti skeptiškai daugelį tokių knygų - 
tikrai nesiginčysiu, kad vienas ar kitas žmo-
gus - labai šaunios, įdomios ir puikios asme-
nybės, tačiau nebūtinai joms visoms reikia 
leisti knygas. 

- Turite gyvenime kokių nors mote-
riškų silpnybių, dalykų, kuriems sunku 
atsispirti? 

- Kelionės - mano didžiausia aistra. Labai 
mėgstu posakį, kad kelionė - vienintelis pi-
nigų išleidimo būdas, nuo kurio tampi tik tur-
tingesnis. Ko gero, kelionė vienintelis tikslas, 
kuriam apskritai moku taupyti pinigus - vis-
kam kitam tiesiog nepavyksta. Kalbant apie 
kitas silpnybes - gal nevadinčiau to silpnybė-
mis, nes moku su jomis susitvarkyti. Ir aps-
kritai - nemėgstu pripažinti, kad turiu silpny-
bių. Mėgstu ryžtingus ir tvirto charakterio 
žmones, todėl ir pati stengiuosi tokia būti.

- Kokios kitų žmonių charakterio sa-
vybės jus erzina labiausiai?

- Kalbant apie kitus žmones iš profesinės 
pusės - mane erzina neprofesionalumas. Jei 

apskritai - net nežinau. Gal daug ir viskuo be-
siskundžiantys žmonės. Dažniausiai jie neturi 
tiek problemų, kiek sako, paprasčiausiai toks 
charakteris - visada skųstis. Labai baisi savybė. 

- Minėjote, kad dažnai sportuojate. 
Ar taip stengiatės išlaikyti puikias kūno 
formas?

- Ko gero, visus laurus reikėtų atiduoti 
genetikai. Be to, paveldėjau ir „sveiką sko-
nį“ - ne itin mėgstu greitą maistą, gazuotus 
gėrimus, o saldumynų dėl manęs apskritai 
galėtų nebūti. Mėgstu salotas, geriu daug 
vandens, nevalgau jokių pyragėlių, bandelių 
ir panašiai. Ko stengiuosi nedaryti - neprisi-
valgyti prieš miegą, nes mėgstu panaktinėti, 
tai ir išalkstu vėlai…

Kalbant apie sportą - dievinu jogą ore, 
gimnastiką, pilatesą, kalanetiką, plaukioju ba-
seine. Vasarą mėgstu ir pabėgioti, ir riedu-
čiais pasivažinėti, žiemą - ant ledo pačiuoži-
nėti. Esu gana aktyvi, džiaugiuosi, kad nerei-
kia savęs versti ko nors daryti - viskas ateina 
iš paprasčiausio noro.

- O koks komplimentas jums malo-
niausiais ir labiausiai džiuginantis?

- Vienareikšmiškai - tai priklauso nuo to, 
kas tą komplimentą pasako. Nors man malo-
niausi profesiniai komplimentai. Visada ma-
niau, kad išvaizdą gali išpuoselėti, žinių gali 
įgyti, perskaityti daugybę knygų, mokytis ir 
stengtis. Šiais laikais gali viską savyje pakeis-
ti, gali susikurti save tiek iš išorės, tiek iš 
vidaus, jei labai norėsi ir stengsiesi. Vienin-
telis dalykas, ko neįgysi, jei neturi iš prigim-
ties, ir ko būtinai reikia dirbant televizijoje ir 
vedant laidas - charizma. Juk žinių vedėjas 
tampa tarsi šeimos nariu, jei kas vakarą jį 
matote ir jeigu jums jis mielas, artimas ir jo 
pasiilgstate - vadinasi, jis yra savo vietoje. 
Jeigu man tai pavyksta - tai pats maloniausias 
komplimentas.

- Koks būtų tobuliausias atostogų 
planas?

- Kaip jau supratote, man atostogos reiškia 
keliones. Nepamenu, kad būčiau atostogavu-
si Lietuvoje. Jeigu planuoju atostogas, tačiau 
kelionės planai subyra - tuomet tiesiog nea-
tostogauju. Mano sesuo gyvena JAV, užuot 
tiesiog viena kitą aplankiusios planuojame 
bendras atostogas kur nors. Kalbant apie atos-
togų scenarijus - labai mėgstu saulę, žydrą 
jūrą ir paplūdimį. Tiesa, Tolimieji rytai manęs 
visai netraukia. Mieliau rinkčiausi pie tų Eu-
ropos kurortus arba Ameriką. O iš šalių, ku-
riose dar nesilankiau, tačiau vis labiau noriu 
nuvykti, sąrašo viršuje šiuo metu Australija.

„LaisvaLaikio“ interviu

Nemėgstu 
pripažiNti, kad 
turiu silpNybių. 
mėgstu ryžtiNgus ir 
tvirto charakterio 
žmoNes, todėl ir 
pati steNgiuosi 
tokia būti

mėgstu jausti 
tvirtą pagriNdą 
po kojomis

9

Mane žMonės labai 
dažnai priskiria į 
šią - karjerisčių - 
kategoriją, tačiau, 
Manau, jie taip daro tik 
todėl, kad, jų nuoMone, 
gyveniMe daug 
pasiekiau, ypač turint 
galvoje Mano aMžių

„LaisvaLaikio“ interviu
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NuomoNės

Tikrai yra jaunimui pritaikytų programų ir laidų. Nelygu kas 
tas jaunimas. Kalbant apie studentus, galbūt nemaža dalis apsk
ritai nežiūri televizoriaus ar neturi laiko. Jeigu jaunas žmogus 
norėtų žiūrėti, tai tikrai surastų ką. Todėl ir pasaulėžiūra kiekvie
no formuojasi priklausomai nuo to, kokią televiziją, laidas žmogus 
žiūri, koks jo požiūris į tai. Taip pat kokia televizija jam daro įta
ką gyvenime, galbūt tai atsitiktinis, nepastovus laiko praleidimas. 
Pats kažko nuolatos žiūrimo irgi neturiu, nors vakarais mėgstu 
pasižiūrėti žinių laidas. Turėdamas laiko, kartkartėmis pažiūriu 
ir pramogines laidas. Pasirinkimas, žiūrėti ar nežiūrėti televiziją, 
manau, labiausiai priklauso nuo to, ar patenkinami lūkesčiai ir 
norai. Žinoma, visada yra tokių žmonių, kurie sako, kad per tele
viziją išvis nieko gero nerodo.

vaidas leliuga

Ką manai?
Ar jaunimui verta žiūrėti televiziją...

Mano požiūriu, komercinės televizijos programos yra labai 
universalios ir tikrai bandoma taikyti į jauną auditoriją, nors 
skirtį tarp to, kas jaunam ir kas vyresniam, rasti labai sunku. Jei 
kalbame apie kokybiškesnį turinį ir prisimename, kad televizija 
turi padėti bent kažkiek formuoti pasaulėžiūrą, kyla klausimas, 
kiek jauni žmonės yra orientuoti į televizijos programas, siūlančias 
sunkesnį, bet padedantį suvokti svarbius reiškinius turinį. Taigi, 
ir sunkesnis televizijos turinys yra orientuotas į smalsų, intelektua
lų jaunimą, jei tik jis tą turinį nori priimti. Dar daugiau, dėl te
levizijos formuojamos pasaulėžiūros galiu būti apkaltinta subjek
tyvumu, tačiau sunku nepastebėti, kad nacionalinis transliuotojas 
stengiasi plėsti žmonių akiratį, informuoti, nepamiršti vertybių, 
žinoma, pasiūlyti ir pramogų. Tačiau reitingai rodo, kad žiūrovai 
mielai renkasi komercinę televiziją, kuri man asocijuojasi su pra
mogomis, paskalomis ir keistu reiškiniu, vadinamu „socialine 
dokumentika“. Manau, pastaroji formuoja ganėtinai ribotą pa
saulėžiūrą. Žinoma, viskas dar labai priklauso nuo asmens gali
mybės kritiškai vertinti jam pateikiamą informaciją. Pati savęs 
nepavadinčiau prisiekusia televizijos žiūrove, tačiau nesakau, kad 
ten nėra ką žiūrėti. Be abejo, darbas turi daug reikšmės mano pa
sirinkimui žiūrėti tam tikras laidas. Nesuprasčiau žurnalisto, 
kuris nesistengia sugerti informacijos pačiais įvairiausiais žinias
klaidos kanalais. Manau, televiziją žiūrėti verta visiems. Tik svar
bu protingai ir kritiškai rinktis bei vertinti turinį.

vilija andrulevičiūtė

Parengė Greta AlišAusKAiTė

Televizija vis dažniau nejučia priskiriama vyresnio amžiaus  
žmonėms, jaunimui atiduodant interneto pasirinkimo pirmumą. 
Ar tikrai televizija neranda bendros kalbos su jaunimu, galbūt 
pastarieji net praranda jos teikiamus privalumus? „Laisvalaikis“ 
klausė LRT šeštadienio laidos „Labas rytas, Lietuva“ vedėjos  
ViLijos AndRuLeVičiūTės (27) ir „Power Hit Radio“ laidos 
„Burbulas“ vedėjo VAido LeLiugos (20), ką televizija siūlo
jaunimui ir ar jie yra ištikimi televizijos žiūrovai.
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10 faktų, 
kurių nežinojote  
apie Tadą Rimgailą

Renginių vedėjas ir šokėjas Tadas Rimgaila (31) vi-
suomet pasitempęs ir punktualus. Natūralu, kad šiuos 
dalykus jis vertina ir kalbėdamas apie kitus žmones. 
Taigi „laisvalaikis“ pateikia 10 faktų, kurių galbūt dar 
nežinojote apie Tadą, jo silpnybes, norus ir gyvenimą.

 Neišdildomą įspūdį Tadui palikusi knyga - Tomo Maino 
Rido „Raitelis be galvos“.
 Labiausiai Tadas bijo aukščio, todėl skrydžių lėktuvu 
stengiasi išvengti.
 Tadas tiki dviem prietarais. „Jeigu kelią perbėga juoda 
katė, nusispjaunu per petį tris kartus. Šiuo metu bandau 
atsikratyti prietaro, kad negalima dėkoti, jei kas nors lin-
ki sėkmės. Prietaras sako, kad geriau į tokį linkėjimą ne-
atsakyti nieko, bet jau tik ne dėkoti. Pradedu dėkoti ir 
tikėti, kad sėkmė nenusisuks.“
 Jei turėtų ypatingą galią, Tadas norėtų įlįsti į kitų žmonių 
galvas ir išsiaiškinti, kas jų mintyse sukasi, apie ką jie galvoja. 
Vienas tokių žmonių galėtų būti ir JAV prezidentas B.Obama. 
 Labiausiai patinkanti muzikos grupė - „Queen“.
 Tobuliausia vieta atostogoms - namai. Tadas mano, kad 
per atostogas visai nebūtina lėkti į tolimiausius pasaulio 
kampelius: „Aš nesu iš tų žmonių, kurie trykšta noru iš-
vertę bambą gulėti po palme.“
 Su žmona Liucina Tadas laiko samojedų veislės kalytę 
Simbą, kuri savo charakteriu labiau primena katę.  
 Didžiausia silpnybė - rankinės: „Rankinės, kuprinės, 
lagaminai yra absoliuti mano silpnybė. Užėjęs į parduotu-
vę, noriu nusipirkti viską iš eilės. Nežinau, kodėl taip yra.“ 
 Tadui labiausiai patinkantys motociklai yra „Harley 
Davidson“, o gražiausi automobiliai - „Ford Mustang“. 
 Labiausiai Tadą žavinčios moteriškos savybės yra 
seksua lumas ir moteriškumas. Labiausiai atstumianti sa-
vybė - vadovavimas.

Parengė Ringailė StulPinaitė

Veidai
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Iš arčIau

Gamta, forma, baltas popieriaus lapas ir  
iš jo gimstantis origamis - tai žinomos  
dizainerės ir mados namų „Daili“ sielos 
LAUROS DAILIDĖNIENĖS (35) įkvėpimo 
šaltiniai. Dėl unikalaus braižo ir stiliaus  
atpažįstama kūrėja yra vadinama viena 
ryškiausių šalies dizainerių, sparčiai ple-
čiančių kūrybinės geografijos plotus ir pa-
saulio žemėlapyje. Laura turi vieną tradici-
ją, kuri beveik per du kūrybos dešimtme-
čius nepasikeitė, - kiekvienais metais savo 
kolekcijas ji pristato festivalyje „Mados in-
fekcija“. Šią tradiciją ji tęs ir šiemet.

Eimantė Juršėnaitė

- Kovo 18 d. „Mados infekcijoje“ pri-
statysite savo kolekciją. Jau tapote vienu 
iš festivalio veidų...

- „Mados infekcijoje“ dalyvauju nuo festi-
valio atsiradimo pradžios. Pamenu, kaip paišiau 
eskizus, kūriau kolekcijos koncepciją tam, kad 
patekčiau į festivalį. Tais metais kaip visada 
buvo didelis konkursas. Beje, kai pirmą kartą 
nusprendžiau, kad dalyvausiu, mano sūnui bu-
vo vienas mėnuo! Tuomet studijavau Vilniaus 
dailės akademijoje (VDA) ir ant podiumo pa-
rodžiau savo diplominį darbą. Nuo to laiko fes-
tivalyje ir dalyvauju, kasmet sukuriu po dvi 
sezonines kolekcijas, o festivalį renkuosi todėl, 
kad čia yra puiki atmosfera, gera erdvė, skirta 
pasirodymui, ir organizatorių jau suburta pro-
fesionali aptarnaujanti komanda.

- Naujausia jūsų kolekcija - „Partly 
Cloudy“, skirta rudens ir žiemos sezonui. 
Kokia tai kolekcija?

- Kurdama rudens ir žiemos kolekciją gal-
vojau apie rūbo funkcionalumą. Ir šį kartą 
mano kolekciją inspiravo patogumas, audinio 
medžiagiškumas. Bus daug skulptūriškų for-
mų, šiltų pūstų drabužių. Kaip visada naudo-
siu savo kurtą audinio raštą, gamintą Italijoje. 
Tai jau istorinis tapęs „Daili“ logotipo taške-
lius atkartojantis piešinys, papildytas kitais 
motyvais.

- Pora žodžių apibūdinkite moterį, ku-
riai skirta naujoji kolekcija...

- Mano kolekcijos visuomet skiriamos 
jaunatviškai miesto moteriai, kuri ieško ko-
kybės ir išskirtinumo.

- Jūsų simbolis - origamio pelėdžiukas, 
pernai rudens ir žiemos kolekcija vadinosi 

Laura Dailidėnienė

n Laura Dailidėnienė baigė Vilniaus dailės akademiją (VDA). Ji kuria nuo 1997 m.

n 1999 m., būdama II kurso studentė, Laura atstovavo Lietuvai tarptautiniame 

konkurse „Smirnoff Fashion award“ Honkonge. 

n Nuo 1999 m. L.Dailidėnienė savo kolekcijas pristato festivalyje „Mados infekcija“. 

n 2003 m. atsirado jos kurtas prekės ženklas „Daili“.

n Ji - viena pirmųjų Lietuvos dizainerių, pradėjusių dalyvauti tarptautinėse mados ir dizai-

no parodose. Nuo 2013 m. dalyvavo prestižinėse parodose: „Bread & Butter“ (Berlynas, 

Vokietija) , „Interior lifestyle“ (Tokijas, Japonija), taip pat Jungtinėse Amerikos Valstijose.

n 2014 m. savo kolekciją pristatė Rygos mados savaitėje.

n 2015-ųjų vasarą dalyvavo dainų „Eurovizijos“ atidarymo proga surengtame 

mados renginyje „Fashion for Europe“ ir savo pavasario ir vasaros kolekciją Vienoje, 

Austrijoje, pristatė plačiai auditorijai. Taip L.Dailidėnienė atstovavo Lietuvai Europoje.

2015 m. rudenį sostinės Teatro gatvėje atidaryti mados namai „Laura Daili Vilnius“.
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Iš arčIau

„Aves“ („Paukščiai“), o naujoji - „Partly 
Cloudy“ („Debesuota“). Kuo jus taip žavi 
dangus, aukštis? 

- Kolekcija buvo pavadinta „Aves“ todėl, 
kad tuo metu mane buvo įkvėpęs paukščio 
plunksnos motyvas, jis atsikartojo kolekcijos 
audiniuose, piešiniuose, sudarė bendrą pri-
statymo įspūdį. O dėl aukščio - galbūt taip, 
man patinka aukštis ir dangus. Kalbant apie 
pelėdžiuką, origamis mano kūryboje atsirado 
neatsitiktinai, jo formos dažnai atsikartoja 
mano kuriamuose drabužių siluetuose, ran-
kinių, kuprinių formose. Pamenu, kaip 2012 
metais, kurdama kolekciją „Sepia“, ieškojau 
įkvėpimo audinio raštui, tuo metu mano aš-
tuonmetis sūnus lankstė origamį, paprašiau, 
kad man išlankstytų pelėdą! Taip sukūrėme 
originalų audinio raštą, kurį naudojame iki 
šiol, ir simbolį, kuriuo žymima dalis „Daili“ 
produkcijos.

- Kalbant apie madą, kokias tenden-
cijas šį sezoną diktuoja kūrėjai?

- Didžiausia mados tendencija - individua-
lumas ir asmenybės išraiška.

- Kai dabar apranga neretai yra chao-
tiška, derinami, rodos, nesuderinami da-
lykai ir pan., ar dar liko taisyklė, kurios 
nevalia laužyti? 

- Pasaulyje yra daugybė stilių ir mados ten-
dencijų, susikūrusių per laikotarpius. Manau, 
svarbiausia taisyklė yra išsilavinimas ir stilių 
išmanymas, tuomet ir apranga atrodys ne chao-
tiška, o skoningai nesuderinamai suderinta.

- Kaip manote, ką savo spintoje pri-
valo turėti kiekviena moteris? 

- Manau, kiekviena moteris turi turėti bal-
tus marškinius ir vienus aukštakulnius batelius.

- Kostiumo dizainas jums neapsiriboja 
vien drabužiais, taip pat kuriate rankines, 
o neseniai pristatėte stiklinių papuošalų 
kolekciją. Ar idėją padiktavo jūsų vyro 
stiklo menininko Viktoro veikla? Ar jis 
padėjo įgyvendinti jūsų kūrybines idėjas?

- Su Viktoru mes daug metų kartu tiek gy-
venime, tiek kūryboje. Esame sukūrę ir kartu 
pristatę ne vieną bendrą projektą. Stiklas mane 
žavi seniai, jis atspindi mano kuriamą stilių, leng-
vumą, permatomumą, skaidrumą, minimalizmą.

- Aksesuaras yra tokia pat svarbi 
įvaizdžio dalis, kaip ir drabužis?

- Esu už minimalistinį stilių, bet viskas 
priklauso nuo įvaizdžio, o svarbiausia yra vi-
suma. Aksesuaras neturi trukdyti drabužiui, 
ir atvirkščiai. Vienas kitą jie turi papildyti. 

- Papuošalų kolekciją pristatėte ir 
Tokijuje, veikiausiai japonams jūsų ku-
riamas minimalizmas ir stilius prie šir-
dies...

- Su japonais dirbame ne pirmus metus. 
Po truputį perprantame jų skonį, jie vertina 
mūsų natūralumą, istoriją, kitokį dizaino ir 
formos suvokimą. 

- Kokios dar šalys atrado ir pamėgo 
„Daili“ kūrybą?

- Pernai, 2015-ųjų vasarą, „Eurovizijos“ 
atidarymo proga buvo organizuojamas rengi-
nys „Fashion for Europe“. Su žinomais kitų 
šalių dizaineriais pristačiau savo pavasario ir 
vasaros kolekciją plačiai auditorijai Vienoje, 
ten liko keletas mano kūrybos gerbėjų. O 
„Daili“ dizaino produkcijos taip pat galima 
atrasti Amerikoje, Anglijoje, Japonijoje, La-
tvijoje. Mane, kaip Lietuvos dizainerę, pasau-
lyje stebi keli įtakingi mados atstovai ir tin-
klaraščiai, agentai, iki šiol mane kviečia į įvai-
rius mados pristatymus, pvz., Austrijos ope-
ros rūmus, savo mados kolekcijas „Mados 
savaitėse“ pristatyti kviečia Vankuveryje,  
Sidnėjuje, Niujorke, Londone, Paryžiuje. Ne-
drąsiai vis dar ieškome rėmėjų, nes pasiūly-
mai rimti ir atsakomybė didelė.

- Pastaruoju metu atsiranda daug 
naujų kūrėjų, tačiau savo prekės ženklus 
ir pirkėjų susidomėjimą išlaiko ne visi. 
Kaip manote, kodėl jiems nesiseka įsi-
tvirtinti ir kas padėjo jums kone du de-
šimtmečius išlikti viena ryškiausių di-
zainerių šalyje? 

- Daugelis naujai atsiradusių prekės ženklų 
yra visiški naujokai mados pasaulyje, neretai at-
ėję iš visai kitų sričių, susižavėję mada kaip labai 
patrauklia ir pelninga veikla. Tačiau kartais neį-
vertina savo galimybių. Norint išsilaikyti tokioje 
rinkoje neužtenka sukurti vieną daiktą. Neretai 
tas daiktas būna nukopijuotas nuo kito dizainerio, 
o kopijuoti draudžiama. Reikia nuolat tobulėti, 
tam reikalingos žinios, kurios įgyjamos studijuo-
jant šią specialybę. Manau, dizainerio sėkmės 
formulė - tai 50 proc. įgimto meniškumo, kūry-
biškumo, netradicinio mąstymo, 50 proc. įgytų 
žinių ir, žinoma, suburtos komandos. Dizaineris 
tuo ir yra įdomus pasauliui, investuotojams ir 
žmonėms, kad nuolat gali keistis ir pasiūlyti įvai-
rių idėjų, diktuoti tendencijas, išlaikydamas savo 
kūrybinį braižą. Buvo nuostabu, kai vienoje To-
kijo gatvėje paauglės mergaitės, sužinojusios, 
kad esu dizainerė, puolė su manimi fotografuotis, 
o jų akyse mačiau didžiulį susižavėjimą ir pagar-
bą. Dėl tokių akimirkų verta kurti!

Dizaineris tuo 
ir yra įDomus 
pasauliui, kaD 
nuolat gali keistis 
ir pasiūlyti įvairių 
iDėjų, Diktuoti 
tenDencijas, 
išlaikyDamas savo 
kūrybinį braižą

žavi ir lietuvius, ir japonus
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- Abu jūsų tėvai aktoriai. Ar niekada 
nejautėte tėvų dėmesio stokos dėl pasi-
nėrimo į darbus?

- Anaiptol, meilės, priežiūros ir dėmesio man 
tikrai netrūko, šeimoje augau viena. Kai tėvai 
buvo užsiėmę teatre, vaikystėje mane prižiūrė-
davo nuostabi auklė, dažnai atvažiuodavo močiu-
tės. Kai tėvai išsiskyrė, į namus atėjo Vytas, ma-
mos draugas, o paskui ir vyras. Jis, galima saky-
ti, buvo mano jaunystės namų draugas, patarėjas, 
mokytojas. Mamytė dažnai vesdavosi mane į 
teatrą, spektaklius, repeticijas, galima sakyti, kai 
buvau maža, teatras buvo mano antrieji namai. 
Kai mama būdavo laisva - visą laiką praleisdavo-
me kartu: keliaudavome, kalbėdavomės.

- Ar pavyksta atitrūkti nuo darbų, o 
galbūt atvirkščiai - būtent namuose su 
šeima dalijatės patarimais, pastebėjimais 
dėl vaidybos?

- Ne, namie mes tik šeima, prie vakarie-
nės ar pietų stalo stengiamės pamiršti visus 
darbus ir pasidžiaugti vieni kitais, paklausti, 
kaip sekasi, o jei kas blogai - išspręsti pro-
blemas kartu. 

- Kada jūs pati susižavėjote aktoryste 
ir kodėl nesirinkote būtent šios krypties 
studijų?

- Aktoryste žavėjausi nuo mažens, savo 
įsivaizduojamame pasaulyje dažnai vaidinda-
vau, apsimesdavau, kad kuriu spektaklį, vė-
liau truputėlį vaidinau Nacionalinio Kauno 
dramos teatro scenoje ir tai dar labiau mane 
sužavėjo. Scenoje jaučiuosi pasitikinti, sten-
giuosi būti nuoširdi. Kūrybos ir pramogų in-
dustrijos studijas pasirinkau, nes man patin-
ka bendrauti su žmonėmis, pačiai kurti, or-

Veidai

Nuo Paryžiaus podiumo 
į Lietuvos televizijos ekranus

„Kai ruošiuosi interviu, sėdžiu Paryžiuje, nuostabiame meilės mieste“, - pokalbį  
telefonu pradeda modelis, aktorės karjerą pradedanti AKvilė Žirgulytė (19). 
užaugusi teatro ir televizijos aktorių Daivos rudokaitės ir rido Žirgulio šeimoje,  
jauna mergina derina modelio darbą, kūrybos ir pramogų industrijos studijas bei  
svajonę tapti aktore. Pasirodymas komiškame medicinos seriale „rezidentai“ bus 
jau trečiasis Akvilės jėgų išbandymas filmavimo aikštelėje.
Greta AlišAuskAitė
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Veidai

ganizuoti, siūlyti idėjas ir jas generuoti. Ma-
nau, kad ši profesija yra platesnio profilio, ne 
tik apsiribojanti teatru ir aktoryste. Nors gy-
venimas dar priešaky, negali žinoti, kas tavęs 
laukia rytoj, esu atvira viskam - naujoms idė-
joms, mokslams, kelionėms, pasiūlymams. 
Mokytis niekada nevėlu. Niekas nežino, gal 
vėliau užsinorėsiu studijuoti aktorystę.

- Kaip sekėsi išbandant aktorės jėgas 
filmavimo aikštelėje? 

- Pirmą kartą su profesionalia kamera susi-
dūriau penkerių metų, su mama skaitėme Vytės 
Nemunėlio „Meškiuką Rudnosiuką“ LRT tele-
vizijoje. Nelabai daug atsimenu, tik iš mamos 
pasakojimų. Vėliau vaidinau, kaip minėjau, ke-
liuose Nacionalinio Kauno dramos teatro spek-
takliuose (teatro mokyklėlės „Mano teat ras“ ir 

Dramos teatro koprodukcija). Televizijoje esu 
suvaidinusi dviejuose serialuose, tiesa, tai ne-
dideli epizodiniai, antraplaniai vaidmenys - 
seriale „Be namų“, tada man buvo tik 14 metų, 
vaidinau mergaitę iš vaikų namų, „Tobuloje ko-
pijoje 2“ filmavausi kartu su garsiuoju iliuzio-
nistu Nicholo Kin, o vaidinau savo mamos per-
sonažą jaunystėje. „Rezidentai 2“ - trečiasis 
mano bandymas televizijoje. Ir drąsiai galiu 
teigti - man tai patinka. Aišku, kol kas neturėjau 
didelio vaidmens, todėl negaliu pasakyti, kaip 
sektųsi. Tačiau giliai širdyje tikiu, kad ateityje 
turėsiu tokią galimybę ir galėsiu save išbandy-
ti bei pasitikrinti, ką galiu ir sugebu.

- Kaip jums atrodo, kuo labiausiai ski-
riasi aktoriaus ir modelio darbas? Kas 
svarbu, norint būti geru aktoriumi?

- Modelio darbe labai svarbu išvaizda, savi-
tumas, organika, charizma, pasitikėjimas - dau-
giau išoriški dalykai. Aktoriaus darbe svarbes-
nis vidus, erudicija, balsas, asmenybė. Mano 
nuomone, geras aktorius yra tas, kuris tai daro 
nuoširdžiai, kuriam malonu kurti ir susigyven-
ti su savo personažu, o scenoje įgyvendinti jį 
taip, kad žiūrovai jaustų tą patį ką ir tu, tikėtų 
tuo, ką darai. Išties dar negaliu daug vertinti, 
perfrazuosiu vieno spektaklio žodžius: „Aš dar 
ne meistras, aš tik stebiu ir mokausi...“

- Kokiomis svajonėmis ar planais da-
bar pati gyvenate?

- Man tik, o gal ir jau 19 metų. Svajonių ir 
planų turiu daug, bet kol tai tik svajonės, neno-
rėčiau jų įgarsinti viešai, kartais esu prietaringa. 
Kai jos išsipildys, galėsiu pasidalyti su visais!

Nuo Paryžiaus podiumo 
į Lietuvos televizijos ekranus

Akvilės Žirgulytės šeima: draugas Mantas Liubertas, mama Daiva Rudokaitė ir jos vyras Vytautas Blaževičius 
Akvilės Žirgulytės asmeninio albumo nuotr.
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StiliuS

Sekmadienio vakarą 600 kviestinių svečių skubėjo į laisvalai-
kio centrą „Forum Palace“, kur vyko  naujausios Dianos Vapsvės 
kolekcijos „Domino“ pristatymas. Į renginį atvykęs gausus  
žinomų žmonių desantas stengėsi nenusileisti podiumu žen-
gusiems modeliams ir pademonstravo išskirtinį stiliaus pojūtį, 
o drąsesni rinkosi itin originalius drabužių derinius. „Domino“ 
pavadinta dizainerės kolekcija padiktavo ir kai kurių svečių  
aprangos spalvas - daugelis rinkosi juodos ir baltos derinį.  
Kiti, įkvėpti pavasario, rinkosi ryškias spalvas ir raštus. 
Eimantės Juršėnaitės ir stasio Žumbio fotoreportažas

„Domino“ pristatyme - stilingi svečiai

Dizainerė Jolanta Talaikytė
Psichologė Aistė Jasaitytė su vyru 
architektu Romanu Čeburiak

Menininkė Agnė Kišonaitė ir 
dainininkė Šorena Džaniašvili

Televizijos ir radijo 
laidų vedėja Gabrielė 
Martirosianaitė

Vestuvių ir renginių organizatoriai Liucina ir Tadas Rimgailos
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StiliuS

„Domino“ pristatyme - stilingi svečiai

Atlikėjai Paulius Jonikas  
ir Monika Pundziūtė

Futbolininkas Deividas 
Česnauskis su žmona  
rinkodaros specialiste Vaida

Dainininkai Žygimantas Gečas 
ir Anžela Adamovič

Aktorė Aušra Štukytė 
(dešinėje) su drauge

Atlikėja Renata Norvilė
Tituluota gražuolė Rūta 
Elžbieta MazurevičiūtėAtlikėja Ingrida KazlauskaitėStilistė Austėja Jablonskytė

Televizijos laidų 
vedėja Eglė Skrolytė
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StiliuS

Dizainerė Diana Vapsvė pristatė trečiąją autorinę kolekciją „Domino“, įkvėptą 
savo prisiminimų ir vakarų, kai su mama jaukiai žaisdavo šį stalo žaidimą. 
Podiumu žengė 80 modelių, o kolekcijoje dominavo balta, juoda ir ryškiai 
rožinė spalvos. Kaip ir visuomet, D.Vapsvės kurtuose drabužiuose netrūko 
geometrinių linijų, sudėtingų drabužio konstrukcijų, asimetrijos, tačiau visi 
rūbai atrodė moteriškai lengvi ir romantiški. Trečioji autorės kolekcija - tikras 
marškinių renesansas. Būtent marškinius, ypač baltus, pati dizainerė įvardi-
jo kaip drabužį, kurį kiekviena tiesiog privalo turėti savo spintoje. 
Eimantės Juršėnaitės ir stasio Žumbio fotoreportažas

Vienas kolekcijos 
akcentų - asimetrija

Romantiškai plazdančios 
plačios kelnės

Žaismingumo 
suteikia kutai

Kolekcijos pristatyme ant podiumo 
pasirodė ir dizainerė Diana Vapsvė 
(dešinėje) su pagrindinį kolekcijos  

modelį demonstravusia  
manekene Meda Jonaityte
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SportaS Su žvaigžde

Fizinis krūvis - 
iššūkis, o ne kančia
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SportaS Su žvaigžde

Rūtos Elžbietos sporto įpročiai

Išskirti vienos sporto šakos negalėčiau, 
mėgstu įvairius užsiėmimus - ir pabėgioti, ir 
dviračiu ar riedučiais pasivažinėti, plaukioti 
baseine, baidarėmis ar čiuožinėti. Įvairiapu-
siškai aktyvi veikla suteikia energijos, nelei-
džia aptingti ir pamiršti sporto teikiamą ma-
lonumą ir gerą savijautą. 

Norėčiau kiekvieną dieną sportui skirti 
bent po valandą, bet tikrai ne visada pavyks-
ta, tad bent mažiausiai 20-30 min. trukmės 
mankštą atlieku namuose. Kadangi didesnė 
dalis darbo yra sėdint prie kompiuterio, sten-
giuosi mankštinti visą kūną. Kai lauke vėsiau, 
renkuosi sporto klubą, kai oras atšyla - sma-
giau leisti laiką lauke. Kartais ir namuose 
norisi sportuoti, tuomet įsijungiu vaizdo tre-
niruotes per „Youtube“ ir mankštinuosi. 

ištvermės pamokos savanoriaujant 
krašto apsaugos pajėgose

Nemanau, kad buvimas krašto apsaugos 
savanore pakeitė požiūrį į fizinį krūvį. Many-
čiau, kad padėjo išmokti disciplinos šioje srity-
je, ištvermės. Nes tik patingi, nepasportuoji, 
fizines apkrovas iškart sunkiau tampa atlaikyti. 
O kai tai darai sistemingai, pripranti ir tavo pa-
sirengimas atlaikyti fizinius krūvius smarkiai 
pagerėja. Su sportu draugauju jau seniai. Mo-
kykloje noriai eidavau į kūno kultūros pamokas, 
dalyvaudavau sporto šventėse, lankiau aerobi-
ką, dabar stengiuosi bėgioti, dalyvauti marato-
nuose, nueiti į grupinius užsiėmimus sporto 
klube. Kariuomenėje taip pat laikau fizinius nor-
matyvus, dalyvauju žygiuose su visa ekipuote. 
Labai gerai pamenu vieną karštą vasaros dieną, 
kai Rukloje, Gaižiūnų poligone, vyko įskaito-
masis 8 kilometrų žygis. Temperatūra buvo 
daugiau nei 30 laipsnių, o aš kartu su kuopos 
kariais žingsniavau mišku su karine apranga 
ilgomis rankovėmis, kerzais, užsimaskavusi ne 
tik veidą kamufliažiniais dažais, bet ir visa tai, 
kas gali būti nors kiek matoma miške, t.y. ran-
kas, kaklą, ausis. Su pilna kuprine ant pečių, 
amuniciniu diržu su dėtuvėmis, užpildytomis 

imitaciniais šoviniais, ir ginklu rankose. Įskai-
tomasis žygis - tai ne tik žingsniavimas su visa 
ekipuote lygiu miško keliu, bet atliekant visus 
būtinus veiksmus, lyg būtum priešo teritorijo-
je, - renkantis ne lengvesnį kelią, bet tokį, kad 
liktum nepastebėtas, tad gali tekti eiti per brūz-
gynus ar pelkėtas vietoves, naudoti negarsinius 
signalus, įvairiais būdais apeiti kliūtis, kelio san-
kryžas ir pan. Žinoma, tokiais atvejais neišveng-
davome ir vadų sugalvotų netikėtų mokomųjų 
pasalų, apšaudymų, taigi tekdavo ir nemažai 
pabėgioti, norint išsaugoti sveiką kailį. Galite 
tik įsivaizduoti, kaip nežmoniškai būdavo karš-
ta, prakaitas žliaugte žliaugdavo, o žygio distan-
cija, atrodė, ištįsdavo vos ne dvigubai. Nors 
situacija buvo nelengva, priėmiau tai kaip iššū-
kį, kurį turiu pabaigti iki galo, kaip ir visus dar-
bus, kurių imuosi. Kai žygiui įpusėjus kolegos 
ėmė alpti, mintyse tik kartojau: ,,Nesustoti, 
nebedaug liko, ir įskaita bus išlaikyta.“

Mitybos principai

Valgau viską, nevengiu ir kokį skanėstą 
suvalgyti, tačiau turiu auksinę 

taisyklę pavalgyti pusry-
čius ir sočius pietus, bet nepadauginti, ne-
persivalgyti. Mano nuomone, tik tai, kas per 
daug, yra nesveika ir kaupia riebalus. Žino-
ma, stengiuosi nepiktnaudžiauti bulvių ir 
miltiniais patiekalais, vietoj jų rytais renkuo-
si įvairių rūšių košę, įvairius vaisius, o per 
pietus žuvų, vištienos patiekalus su daržo-
vėmis. 

Protingi pasirinkimai ir  
įkvepiančios asmenybės

Įvairių sveikos gyvensenos naujovių ne-
sistengiu kopijuoti, bet racionalius, sveikus 
dalykus išbandau ir atsirenku, kas tinka mano 
organizmui. Žaviuosi kauniete Joana Bartaš-
kiene. Ji visada puikios nuotaikos, aktyvi mo-
teris. Jos energijos ir pozityvumo turėtų pa-
vydėti net daugelis jaunesnių žmonių.

Krašto apsaugos pajėgų savanorė, „Mis Lietuva 2013“ ir įvairių televizijos projektų  
dalyvė Rūta ELžbiEta MazuREvičiūtė (24) tikina, jog sportuoja ir aktyviai gyvena 
nuo mažumės. Mergina įsitikinusi, jog sportas kenkia tik tuomet, kai jo imamasi ne  
savo noru, o per prievartą. be to, Rūta Elžbieta gali didžiuotis didele ištverme, mat  
jai teko atlaikyti visai ne moteriškus krūvius savanoriaujant krašto apsaugos pajėgose.

Ringailė StulpinaitĖ

TOP 5 sporto patarimai  
pagal Rūtą Elžbietą

Stengiuosi niekam nepiršti savo nuomonės, nes 
manau, kad kiekvienas žmogus turi atrasti, kas jam 
labiausiai tinka, todėl galiu tik pasidalinti tuo, kas 
tinka man, gal kas pabandęs prisitaikys ką nors ir sau.

1 Stengtis judėti, nebūtinai visada tik greitai, 
tačiau judėti. Tada žinai, kad esi gyvas.

2 Jei sportuoji savo malonumui, jauti džiaugsmą. 
Kai tai darai per prievartą, dažniausiai lydi  

traumos, sužeidimai.

3 Valingai įsipareigoti atlikti kažkokius pratimus, 
pvz., mankštą ar kokį jogos pratimėlį, kasryt.

4 Kaskart turėti viziją, kokį naują dalyką išbandyti, 
pvz., aš planuoju įvaldyti snieglenčių sportą.

5 Viską daryti su saiku ir apgalvotai. Tai universali 
taisyklė, kuri gali būti pritaikoma ne tik renkan-

tis, ką valgyti, svarstant, kiek pajėgi fizinio krūvio 
pakelti, bet ir kitais gyvenimiškais atvejais.

Motyvacijos šaLtinis

Kai sportu užsiima du žmonės, yra daug 
paprasčiau, aptingus man varomoji jėga 
būna mano draugas ir atvirkščiai. 

išMėginti naujas spoRto šaKas

Labai norėčiau išmėginti slidinėjimą snieg  

len  te. Kaip tik šiais metais šį norą ir stengiuo

si įgyvendinti po truputėlį mokydamasi.

Rūta Elžbieta Mazurevičiūtė sportuoti stengiasi kasdien
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ŽvaigŽdės

Pagal žmones 
ir dovanos...

Žmogų, kuris turi visko, nelengva nustebinti dovana. Bet, kaip sakoma, nėra nie-
ko neįmanomo - svarbiausia, pasitelkti vaizduotę! Prisimename prašmatniausias 
žvaigždžių dovanas.

Sala už 3 mln. dolerių 
Bijonsė (Beyonce, 34)

Dainininkė turi savo salą, kurią penktųjų bendro gyvenimo metinių 

proga jai padovanojo vyras Jay Z (46). Nuostabus nekilnojamasis turtas 

yra šiaurinėje Bahamų salų dalyje.

Futbolininko dosnumas 
Krištianas ronaldas 
(Cristiano ronaldo, 31)

Garsus futbolininkas mėgsta dovanoti. Neseniai jis savo draugui ir agentui, atšven-tusiam vestuves, padovanojo salą.

Krioklys 
Bredas Pitas (Brad Pitt, 52)

Prieš kelerius metus Holivudo aktorius įgi-
jo neįprastą nuosavybę: aNDželiNa Džoli 
(angelina Jolie, 40) padovanojo jam asmeninį 
krioklį Kalifornijoje. laikraščių informacijos 
šaltiniai tvirtino, kad B.Pitas visada svajodavo 
apie namuką vaizdingoje vietovėje ir kad šalia 
jo čiurlentų vanduo. Dovanos kaina (septynženk
lė, jei ne aštuonženklė) nebuvo skelbiama. Šia 
dovana andželina, beje, nušovė iškart du zui-
kius  pasveikino mylimąjį ir su 48uoju gimta-
dieniu, ir su Kalėdomis. Taupu!
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ŽvaigŽdės

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Vynuogynas 
Viktorija Bekhem (Victoria Beckham, 41)

Laisvu nuo aukštuomenės vakarėlių, vaikų auklėjimo ir naujų drabužių kūrimo laiku buvusi „Spice Girls“ narė gali... kiek tinkama užsiimti vyndaryste. 2000 metų pabaigoje futbolininkas DeiviDas Bekhemas (David Beckham, 40) mylimai žmonai padovanojo vynuogyną Kalifor-nijoje. Efektingos dovanos kaina, kaip šnekama, buvo išreikšta septynženkliu skaičiumi.

Liemenėlė už  
5 mln. dolerių  
ir 10 užkandinių 
kim kardašian 
(kim kardashian, 35)

Kim Kardašian, kaip žinoma, 
viską gali paversti šou. Su kuo su-
tapsi, tuo ir pats tapsi: 35-ojo gim-
tadienio proga Kanjė VEStaS 
(Canye West, 38) savo žmonai pa-
dovanojo liemenėlę, kainuojančią... 
5 milijonus dolerių. Kim yra gavu-
si ir dar beprotiškesnę dovaną: ves-
tuvių proga reperis jai įteikė 10 už-
kandinių „Burger King“! Prekybos 
tinklas, tarp kitko, tiek susižavėjo 
šia idėja, kad net pasisiūlė žvaigž-
džių vestuvėms tiekti maistą.

Šokolado fabrikas 
džastinas teru (justin therou, 44)

Kalėdos DžEnifEr EniSton (Jen-
nifer aniston, 47) ir Džastinui teru buvo 
gana saldžios: aktorė mylimajam padova-
nojo visą šokolado fabriką! jis įsikūręs Ha-
vajuose, kur pora dažnai lankosi.

Sraigtasparnis  
už 11,5 mln. dolerių 
Princas Viljamas (William, 33)

o dabar apie karališkas dovanas: 32-ojo gimtadienio proga princas Viljamas iš mo-čiutės - ELžBiEtoS ii - gavo  dovanų sraigtasparnį už 8 mln. svarų sterlingų. Sosto paveldėtojas - kvalifikuotas pilotas, kuris dabar reguliariai skraido greitosios pagalbos sraigtasparniu.

Plunksnakotis už 
46 tūkst. dolerių 
kristen stiuart 
(kristen stewart, 25)

Kai aktorė susitikinėjo su 
kolega iš „Saulėlydžio“ rober-
tu Patinsonu (robert Pattin-
son), šis per gimtadienį ją pra-
džiugino plunksnakočiu už net 
46 tūkst. dolerių. Unikalus „ti-
baldi Bentley Crewe founda-
tion“ egzempliorius buvo ne 
šiaip dovana - K.Stiuart seniai 
kolekcionuoja plunksnakočius.
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Grožio paletė

- Kaip paruošti veidą, kad galima bū-
tų pasilepinti kauke?

- Veido paruošimas prieš naudojant kaukę 
yra svarbus procesas, kuris leidžia pasiekti 
maksimalų rezultatą. Visų pirma reikia švariai 
nuvalyti odą, vėliau atlikti veido šveitimą, tai 
puikiai išvalo, atgaivina odą. Po pirmų dviejų 
etapų galima tepti veido kaukę.

- Kaip geriausia užtepti kaukę? 
- Kaukę užtepti geriausia pagal masažines 

linijas. Paakiuose geriausia naudoti tik kaukę, 
skirtą paakių zonai. O nuvalyti kaukę reko-
menduojama drungnu vandeniu, naudojant 
kempinėlę ar vatos volelį. 

- Sakoma, jog ant veido reikia dėti tai, ką 
galime valgyti. Ar namuose gamintos kaukės 
iš tiesų veiksmingos kaip ir tos, kurių įsi gyja-
me iš kosmetologo ar parduotuvėje?

- Profesionalios kaukės yra tiesiog efek-
tyvesnės, nes jose yra daugiau veikliųjų me-
džiagų, be to, dauguma profesionalių kaukių 
(kolageno lakštai, alginatinės, termokaukės) 
nepritaikytos naudoti namų sąlygomis. 

- Ar didelė klaida kaukę ant veido 
laikyti ilgiau, nei nurodyta instrukcijoje?

- Taip, tai yra labai didelė klaida, nes laikas 
nurodomas ne veltui. Nesinaudojant instruk-
cijoje nurodytu laiku, kaukė gali išsausinti vei-

do odą ar net jai pakenkti. Jei kaukę gaminatės 
namuose, laikas gali svyruoti nuo 5 min. iki 
15 min., tai yra gana didelis intervalas, todėl 
būtina atsižvelgti į kaukės sudedamąsias dalis.

- Kiek kartų per savaitę vertėtų nau-
doti kaukes? 

- Rekomenduojama 1-2 kartus per savaitę.

- Kad medžiagos įsigertų į odą, reikia 
maždaug 2-3 valandų, ar nuplaunamos 
veido kaukės išties veiksmingos? Geriau 
rinktis kaukę, kurios nuplauti nereikia?

- Būtina atsižvelgti į odos poreikį, nes 
efektyvios yra abi kaukių rūšys.

Norint turėti skaisčią ir gražią veido odą, svarbu ne tik kasdien ja tinkamai pasirūpin-
ti, bet ir palepinti veido kaukėmis. Jos palaiko odos sveikatą, gali pristabdyti senėjimo 
procesus ir išspręsti kai kurias odos problemas. Grožio centro „East Island“ kosmetologė 
VIrGINIJa MarIūNIENė primena, ką svarbu žinoti apie veido kaukes.

SKEYNDOR veido procedūra su kolagenu - skirta 
greitai atkurti drėgmę. Naudojamas kolagenas ir elastinas 
prisotina odą ir ji tampa elastingesnė. Odos drėgmei atkurti 
rekomenduojama nuolat, tinka bet kokio amžiaus odai.  
Kaina - 75 Eur.

SKEYNDOR veido procedūros su alginatinėmis 
kaukėmis, kurių sudėtyje yra medžiagų, išgaunamų iš 
jūros dumblių, yra skirtingiems odos tipams: gerai drėkina, 
išlygina, detoksikuoja, papildo odą vitaminais ir mineralais. 
Procedūros kainos - 50-55 Eur.

„East Island SPA“ centruose galima įsigyti veido kaukių, 
kurių kainos - nuo 17 Eur.

EasT islaND siŪlO

Su „laisvalaikio” kortele

15%
nuolaida grožio, Spa procedūroms 

ir soliariumui

Sausai odai rekomenduojamos drė-

kinamosios ir maitinamosios kaukės.

Riebiai - valomosios-balansuoja-

mosios, drėkinamosios.  
Jautriai - raminamosios.
Brandžiai ar senstančiai - 
skatinančias odos regeneraciją.K
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Kosmetologė 
Virginija Mariūnienė
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Silpnybė

Kvepalai. Nors turiu apie 30 buteliukų, man jų vis tiek 
negana. Šiuo metu mėgstamiausi - Montale „Pure 
Gold“ ir Dominique Ropion „Portrait of a Lady“.

Miegas

Grožio miegas - auksinė išvaizdos puoselėjimo 
taisyklė. Būtent nuo to, kiek noriu pamiegoti, 
priklauso ir tai, kiek laiko kas rytą praleidžiu 
prie veidrodžio. Kadangi pamiegoti noriu visada, 
pasigražinimui skiriu vos 10 minučių. To visiškai 
pakanka, nes dažniausiai visiškai nesidažau.

Pasilepinimas

Kai atrandu laiko apsilankyti salone, maloniausia 
procedūra man - drėkinamoji kaukė bei veido 
masažas. Po jų oda pasidaro skaistesnė, lygesnė, labai 
atsigauna. Namie pasilepinu kiek rečiau, bet šviežias 
agurkas ar kaimiška grietinė - didžiausia atgaiva vei-

dui. Ant veido uždėtos agurko skiltelės palaiko odos 
drėgmę, o užtepta grietinė labai padeda sausai odai. 

Spalvos

Naudoju švelnių, neįpareigojančių spalvų lūpų 
dažus, kurie tinka prie skirtingų įvaizdžių. Nagus 
dažniausiai taip pat lakuoju kūno spalva, tačiau 
norėdama ryškumo renkuosi klasikinę ir visada 
madingą raudoną nagų lako spalvą.

Atradimas

„Yves Saint Laurent“ paakių pudra-pieštukas. Be 
jo neįsivaizduoju savo dienos. Galiu nenaudoti 
skystos pudros ar skaistalų, tačiau šią priemonę 
paakiams naudoju visuomet.

Favoritai

Svarbiausia grožio priemonė - veido kremas. Nepaisant 
to, kad dažausi ne visuomet, rankinėje visuomet 
nešiojuosi lūpų blizgį, blakstienų tušą ir sausą pudrą.

- Ar verta kas savaitę darytis vis kitą 
kaukę, ar verčiau atrasti tinkamiausią ir 
nuolat naudoti tą pačią?

- Kaukes keisti netgi reikėtų, nes oda prie 
jos pripranta. Veido kaukės yra naudojamos 
pagal poreikį (drėkinamosios, maitinamosios 
ir t.t.), todėl atsižvelgiant į odos tipą ir porei-
kį ją reikėtų ir rinktis. 

- Kokiais atvejais kaukės teptis ne-
patariama? 

- Siekiant parinkti tinkamą veido kaukę, 
itin svarbu atsižvelgti į odos tipą, ir jei oda 
problemiška - į jos problemą. Siekiant parink-
ti tinkamą kaukę, labai padėtų kosmetologo 
konsultacija. Paprastai nerekomenduojama 
naudoti kaukės, kai yra ūmi odos būklė.

- Kokios medžiagos turėtų būti kau-
kės sudėtyje, norint pasirinkti kokybiš-
ką, tikrai puoselėjančią odą priemonę? 

- Kartais patys nė nepastebime, kad 
mums trūksta vienų ar kitų medžiagų odai. 
Patartume vengti konservantų kaukės sudė-
tyje. Žinoma, svarbus ir asmeninis patyri-
mas - jei pasidarę kaukę jaučiatės gerai, ti-
kėtina, kad ji jums tinka.

- Kokias pirktas kaukes lengviausia ir 
saugiausia naudoti namuose: kremines, 
gelines, kaukes su medžiagine servetėle, 
molio ar kt.?

- Lengviausia yra naudoti kaukes, kurių ne-
reikia nuvalyti, šiuo atveju kaukes su medžiagi-
ne servetėle. Saugiausia - tas, kurios tinka veido 
odai. Būtina skaityti instrukcijas, nes jomis ne-
sivadovaudami galite sau pakenkti. Apsilankius 
pas kosmetologą geriau rinktis alginatines (kau-
kes, kurių sudėtyje yra medžiagų, išgaunamų iš 
jūros dumblių), termo- ar kolageno kaukes.

- Ar kaukių naudojimas priklauso nuo 
metų laiko?

- Taip. Per žiemą mūsų organizme sumažė-
ja vitamino D, todėl trūksta energijos, jaučiamės 
pavargę. Tai lemia, kad mūsų oda atrodo pilkš-
va ir išsausėjusi. Kartu su pavasariu mūsų vei-
dą pasitinka daugybė iššūkių - temperatūrų 
svyravimai, vitaminų trūkumas ir pirmoji saulė, 
galinti stipriai pažeisti veido odą, todėl šiuo me-
tu labai svarbu tinkamai pasirūpinti savimi.

EasT islaND siŪlO
EAST ISLAND SPA VILNIUS

Konstitucijos pr. 26, Vilnius (FORUM PALACE)

Tel. +370 (5) 272 2227, mob. tel. +370 (682) 33 222

Vilniaus al. 13, Druskininkai (Vandens parke)

Tel. +370 (313) 56643, mob. tel. +370 (670) 00 444

El.p. spa@eastisland.lt

www.eastisland.lt

Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė

Grožio paletė

Veido kaukės: kokių taisyklių nevalia laužyti?

Godos Alijevos 
grožio štrichai

Dainininkė, buvusi grupės „69 danguje“ narė GoDA AlijevA (29) visuomet buvo tituluo-
jama viena gražiausių lietuviškos scenos moterų. Šiandien daugiausia savo laiko ji skiria 
šeimai - dviem vaikams ir vyrui. Nepaisant to, norėdama atranda valandėlę ir laisvalaikio 
pomėgiams, ir grožio procedūroms. „laisvalaikiui“ ji atskleidė, kokias priemones visuomet 
nešiojasi rankinėje, kokioms procedūroms negali atsispirti ir kaip puoselėja savo grožį.
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Psichologijos kodas

- Ką vadiname sėkme bendrąja prasme?
- Paprastai sėkme laikome tai, kas gero 

nutinka asmeniui nepriklausomai nuo jo va-
lios. Tai klasikinis apibrėžimas. Reaktyvūs 
aplinkai žmonės dažniausiai sėkmę lygina su 
likimu. Neva, nepaisant to, kaip stengiesi ką 
nors daryti, tau sėkmės duoda iš aukščiau 
arba ne. Nors šiuolaikiniame kontekste saky-
čiau, kad sėkmė labai asocijuojasi su žmogaus 
veiklos procesu ir rezultatu. Galima pastebė-
ti, kad moterys patį procesą link pasirinkto 
tikslo jau traktuoja kaip sėkmę, nes eina no-
rimu keliu, mėgaujasi tuo procesu: kuria šei-
mą, dirba mylimą darbą. O vyrams sėkmė daž-
nai asocijuojasi tik su rezultatu. Tarkim, net, 
rodos, sėkmės sulaukęs verslininkas, paklaus-
tas, ar mano, kad jį lydi sėkmė, gali atsakyti, 
kad ne, nes dar, tarkim, nesukaupė milijoninio 
kapitalo ar panašiai. Jam mažiau svarbus pro-
cesas ir tik konkretus rezultatas leidžia ma-
nyti, ar jį lydi sėkmė, ar ne. 

- Tuomet nėra vieno sąvokos „sėkmė“ 
supratimo?

- Greičiausiai nėra. Juk šiais laikais labai 
populiaru sėkmę matuoti pagal išorę. Tarkim, 
matome rimtą vyrą, einantį geras pareigas, 
gaunantį nemenką algą, puikiai ir stilingai ap-
sirengusį, galintį sau leisti prabangias keliones 
ar atostogas ir t.t. Jį daugelis tikrai laikys su-
laukusiu sėkmės, nes mūsų visuomenė nu-
statė labai ribotą, siaurą ir materialų sėkmės 
suvokimą. Tas žmogus gali visai toks nesi-
jausti, nes galbūt jo tikrasis sėkmės tikslas - 
visai ne puiki karjera, o didelė šeima, kurios 
jis dėl kokių nors priežasčių negali turėti. Tad 
kitiems jis atrodo lydimas sėkmės, o sau - ne. 
Kam nors kitam sėkmės lydimas žmogus at-
rodo tas, kuris turi menininko gyslelę ir yra 
parašęs ne vieną knygą. Bene logiškiausia 
būtų manyti, kad žmogus pelno sėkmę tuo-
met, kai pagal savo suvokimą, vertybių matą 
atranda savo autentišką sėkmės kodą. Ir tai 

vienam bus didelė šeima, kitam - pelningas 
verslas, trečiam - kelionės po pasaulį, tiesiog 
kiekvienam savaip. Svarbu išgryninti siekį, 
norą, tikslą ir atrasti būdą, kaip to pasiekti, - 
tuomet ir sulauksite sėkmės. 

- Kodėl kartais sunku suprasti kito 
žmogaus sėkmės kodą?

- Nes kiekvieno suvokimas apie sėkmę 
priklauso nuo paties vertybių sistemos, norų 
ir tikslų, tad ir sėkmės matai gali kardinaliai 
skirtis. Vieno žmogaus sėkmė - milijardų ver-
tės verslas - kitam gali atrodyti nieko pana-
šaus į sėkmę, nes pastarasis koncentruojasi 
į ramų gyvenimą su šeima ir privatumą.

- Kaip formuojasi sėkmės kodas?
- Asmenybės pagrindai, gyvensena ir pa-

saulėžiūra susiformuoja dar vaikystėje. Dau-
guma vaikų dėl savo fizinio, emocinio nebran-
dumo išgyvena menkavertiškumo jausmą. Šį 

Tikriausiai ne vienas girdėjo posakį,  
kad vieno sėkmė kitam gali prilygti  
tragedijai. Ir šiame posakyje slypi gili  
išmintis apie sėkmės suvokimą. Kas  
yra sėkmė, kaip surasti savo sėkmės  
kodą gyvenime ir negyventi pagal  
primestus standartus, „Laisvalaikiui“  
pasakojo individualios psichologijos 
konsultantė EgLė PELIEnė-VEnsLoVė.
Ringailė Stulpinaitė

Koks jūsų  sėkmės
kodas?
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Psichologijos kodas

jausmą turi ir kartkartėmis išgyvena visi žmo-
nės. Tiesiog vaikas, norėdamas menkavertiš-
kumą įveikti, kelia sau tikslus. Kaip mes at-
randame savo sėkmės kodą ir kaip jį užpro-
gramuojame? Tai priklauso nuo to, kokį elg-
senos modelį pasirenkame, norėdami pirmiau-
sia sau įrodyti, kad nesame menkaverčiai. 
Tėvai, socialinė aplinka, mokykla dalį sėkmės 
suvokimo arba žlugdo (menkindami, neįver-
tindami, nuvertindami kokius nors laimėji-
mus), arba padeda formuoti gerąja prasme. Kai 

vaiką aplinka įvertina ir skatina tobulėti, įtei-
gia, kad sėkmė priklauso tik nuo mūsų pačių, 
kad ne visada svarbus vien rezultatas, reikš-
mingas ir procesas, tuomet sėkmės kodas su-
siformuoja įvairiapusis. Bet jei vaikui diegia-
ma, kad jis gali pelnyti sėkmę tik pasiekęs tam 
tikrą konkretų rezultatą (pvz., visuomet mo-
kytis vien dešimtukais), didelė tikimybė, kad 
susiformuos klaidingas menkavertiškumo 
įveikimas ir užaugęs toks žmogus visada save 
laikys nelydimu sėkmės, jei visko neatliks to-
bulai. Todėl svarbu, kad vaikas augdamas ir 
formuodamas savo asmenybę nuspręstų: ar jis 
savo sėkmę matuos pagal kitų primestus ko-
dus ir standartus, ar jis turės drąsos priešintis 
ir atrasti savo autentišką sėkmės kodą ir sėk
mės suvokimą. Trumpai tariant, žmogus arba 
pateisina savo menkavertiškumą (pvz., „vis 
tiek niekada negausiu paaukštinimo, tad ne-
verta stengtis“), arba siekia pranašumo (mo-
kosi, tobulėja, atsižvelgia į savo norus).

- Ar tuomet galima sakyti, kad silpnos 
asmenybės sėkmę suvokia pagal primes-
tus standartus?

 Iš dalies. Juk yra žmonių, kurie orien-
tuojasi į tai, kaip sėkmę suvokia jų draugai, 
kolegos, visuomenė, kokia svarbi socialinė 
aplinka, išsilavinimas ir t.t. Tuomet, jei ne-
atitinki visų standartų, gyvenimas gausus 
desperacijų ir net visa tai pasiekęs žmogus 
nesijaus nei pelnęs sėkmę, nei laimingas, 
nes tai buvo ne jo autentiški sėkmės kodai, 
o primesti. O jeigu turime drąsos negalvo-
ti, ar įtiksime kitiems, ar įgyvendinsime 
kitų lūkesčius, bet daryti ir elgtis taip, kaip 
patiems norisi, pagal savo tikslus, svajo-
nes, autentišką sėkmės kodą tikrai rasime. 
Svarbu neieškoti jo patvirtinimo ar pastip
rinimo aplinkoje, nes, kaip minėjau, visų 
sėkmės kodai yra autentiški ir skirtingi, 
kaip kad skirtingi prioritetai, karjeros ir 
gyvenimai.

Sėkmės lydimo  
žmogaus bruožai

ElgEsys  žmogus, nusprendęs 
siekti pranašumo ir įveikti menka-
vertiškumą, siekia tikslų, yra drą-
sus, nevengia atsakomybės, naudo-
jasi galimybėmis ir tobulėja. Guvus, 
energingas, ne demonstruojantis 
energiją, o tikrai energingas, ra-
mus, užtikrintas, neabejojantis, pil-
nas vidinio ir išorinio užtikrintumo. 
Aprangoje, išvaizdoje nėra akį rė-
žiančių, itin neadekvačiai, iš bendro 
konteksto iškrentančių detalių.

Veido bruožai  bruožai si-
metriškesni, elastinga oda, ryškes-
nė smakro, žandikaulio linija, bruo-
žai aiškūs, mimikos proporcingos, 
ilgai išlieka be rimtų senėjimo pa-
kitimų, judrios, pilnos gyvybės 
akys, šypsena natūrali, atvira, juo-
kas skambus, laisvas. 

EisEnA  guvi, adekvatūs žings-
niai, statoma pilna pėda, judesiai 
platūs, ramūs, užtikrinti, tiesesnė 
nugara.

Kalbinės ypatybės  balso 
tembras ramus, žemesnis, spalvin-
gas, tačiau nėra pertemptų tonacijų. 
Tokių žmonių kalboje daug teigia-
mų posakių, pozityvių jaustukų, iš-
tiktukų, mažiau vartojama dalelytė 
„ne“, kalba sklandi, skaidri, supran-
tama, lengva suprasti ir klausytis 
šnekančiojo, daug palyginimų, pa-
vyzdžių.

Psichologė Eglė 
Pelienė-Venslovė

Menkaverčio, neatradusio  
sėkmės kodo žmogaus bruožai

ElgEsys  asmenybė, neatradusi auten-
tiško sėkmės kodo ir pateisinanti savo men-
kavertiškumą, dažnai atrodo silpna, pasyvi, 
baikšti, vengia atsakomybės. Arba, atvirkš-
čiai, tampa pernelyg aktyvi, agresyvi, savi-
vertę bando pakelti menkindama kitus, ne-
adekvačiai demonstruoja savo laimėjimus, 
gyvenimo kryptis siejasi tik su savo prana-
šumo demonstravimu: tik jo namai geriau-
si, aptverti aukšta tvora, vartoja geriausią 
maistą, vaikai gabiausi, lanko geriausias 
mokyklas, apranga tik stilingiausia. Tačiau, 
atrodo, čia ir slypi paradoksas  jei atradai 
savo sėkmės kodą, tai kodėl nenurimsti, 
nesijauti ramus, kodėl tiesiog nesimėgauji 
gyvenimu? 

Veido bruožai  paprastai veidas ma-
žiau simetriškas, veide daug įtampos, bė-
giojančios akys, ankstyvas senėjimas, kuris 
aiškiai pastebimas tiek kūne, tiek veide. 
Suglebusi veido oda, ne pagal metus tįstan-
ti žemyn visa veido struktūra, glebūs jude-
siai, akyse nėra gyvybės. Juokas dirbtinis, 
užspaustas, nenatūralus.

EisEnA  nerimastingumas eisenoje, ti-
penimas, ne pilna pėda statomas žingsnis, 
skubrūs, kampuoti nervingi judesiai.
Kalbinės ypatybės  pertemptas balso to-
nas, dažnai pabrėžia aukštas balso tonacijas, 
žodžiai: niekas nepasikeis, kam to reikia, 
likimo rankose, visi, visos, niekada, visada, 
tiek to, kam to reikia, niekas nuo manęs, 
mūsų nepriklauso ir kt. Kalba nerišli, pilna 
ne pozityvių žodžių, pasakymų, dažnai su-
absoliutinti, negyvi pavyzdžiai.
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Vakarų Prancūzijoje buvo surengtas pirmasis didžiausio pasaulyje kruizinio 
laivo bandomasis plaukimas.

Sen Nazero uoste susirinkę tūkstančiai žmonių stebėjo, kaip 70 m aukščio 
laivą šeši jūriniai vilkikai ištempė į atvirus vandenis.

Milijardą eurų kainuojantį laivą pastatė „Royal Caribbean International“ 
kruizinių laivų statybos bendrovė. 120 tūkst. tonų sveriantį laivą per kelis atei
nančius mėnesius ketinama perduoti JAV įsikūrusiai įmonei. 16 denių turintis, 
362 metrų ilgio „Harmony of the Seas“ laivas yra 50 metrų ilgesnis už Eifelio 
bokštą. Laive tilps du tūkstančiai įgulos narių ir tris kartus tiek keleivių.

KaleidosKopas

Prancūzijoje išbandomas didžiausias 
pasaulyje kruizinis laivas

EP
A-

El
to

s n
uo

tr.

laisvalaikis 2 0 1 6  k o v o  1 8 29

KaleidosKopas

Leidinio „The Economist“ grupei priklau-
santis tyrimų padalinys „Economist Intelli-
gence Unit“ (EIU) nurodo, kad Singapūras 
trečius metus iš eilės išlieka brangiausiu pa-
saulio miestu. Singapūro Respublika įsikūru-
si saloje Pietryčių Azijoje. Beveik visą vals-
tybės plotą užima sostinė - didelis Singapūro 
miestas, kuriame gyvena 4,99 mln. žmonių.

Į brangiausių miestų penketuką taip pat 
patenka Ciurichas, Honkongas, Ženeva ir Pa-
ry žius. Londonas ir Niujorkas reitinge užima 
6-ą ir 7-ą pozicijas.

EIU atlikta apklausa tyrė 133 miestus vi-
same pasaulyje, ekspertai lygino daugiau kaip 
160-ties prekių ir paslaugų kainas.

Tyrime teigiama, kad pigiausia pasaulyje 
gyventi Lusakoje, Zambijos sostinėje, taip pat 
Indijos miestuose, pavyzdžiui, Bangalorėje ir 
Mumbajuje. EIU kasmet rengiamame tyrime 
etalonu laikomas Niujorkas. Nors Singapūras 
pripažintas brangiausiu miestu, pragyvenimo 
išlaidos čia buvo 10 proc. mažesnės, palygin-
ti su Niujorku.

Tyrimo autoriai nurodo, kad daugeliui 

miestų praėjusiais metais teko įveikti nema-
žai įvairių ekonominių veiksnių, kaip JAV do-
lerio sustiprėjimas, valiutų kursų svyravimai, 
krintančios naftos ir žaliavų kainos, geopoli-
tinis neapibrėžtumas.

„Per beveik 17 tokių apklausų sudarymo 
metų neprisimenu tokių nestabilių metų kaip 
2015-ieji, - sakė apklausos redaktorius Jonas 
Koupsteikas (Jon Copestake). - Kai kuriose 
šalyse pingančios žaliavos sukėlė defliacinį 
spaudimą, kitose - infliaciją pakurstė valiutų 
silpnumas“.

Singapūras - vis dar 
brangiausias pasaulio miestas

Parengta pagal užsienio spaudą ir Eltos inf.
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Net jeigu jums nepatinka idėja apie už jus 
vairuojančius automobilius, šis gali priversti 
apsigalvoti. 

Autonominiais automobiliais šiais laikais 
jau nieko nebenustebinsi. Kol kas jie tik bandomi, 
bet per artimiausius penkerius metus jau turėtų 
atsirasti prekyboje. Tačiau dažniausiai autono-
miniai automobiliai arba primena keistus bur-
bulus, arba atrodo tiesiog kaip paprasti automo-
biliai, tik sėdint prie vairo nebūtina vairuoti.

„Mercedes-Benz“ vieni pirmųjų žengė į vi-
sai kitą pasaulį. „F 015“, debiutavęs metų pra-
džioje JAV, o dabar pirmą kartą pasiekęs ir Eu-
ropą, Amsterdamą, nedaug kuo primena tokius 
automobilius, kuriuos mes matome šiandien.

Nesvarbios arklio galios arba ekonomišku-
mas - viskas čia sutelkta į tai, kad nepabostų 
kelionė.

Didžiuliai visos automobilio sienos dydžio 
ekranai, balsu arba gestais valdomos funkcijos - 
tau nereikia rūpintis tokiais žemiškais dalykais 
kaip šviesoforai, pėstieji, maršruto paieškos. 
Pramogauk, automobilis nuveš tave ten, kur 
reikia.

Aišku, greitai tokios transporto priemonės 
mūsų keliais nevažiuos, nes čia integruotos 
technologijos, anot kūrėjų, galės tapti serijinės 
tik po penkiolikos metų. Šį automobilį „Merce-
des-Benz“ inžinieriai kūrė net ketverius metus.

4K ekranai integruoti visame interjere - juos 

naudojant galima klausyti muzikos, žiūrėti 
nuot raukas ar filmus, kalbėti su draugais ir t.t.

Automobiliai kalbėsis tarpusavyje (sistema 
„Car 2 car“) ir perspės apie priekyje esančias 
kliūtis, transporto grūstis ir pan., o kompiute-
riai savarankiškai atsižvelgdami į tai keis 
maršrutą iki kelionės tikslo.

Sėdynės pasuktos viena prieš kitą, per vi-
durį nėra jokios centrinės konsolės ar transmi-
sijos tunelio, todėl čia itin erdvu. Durys atsida-
ro viena prieš kitą be centrinio statramsčio - 
lengva įlipti ir išlipti. Poliruotas aliuminis sa-
lono apačioje suteikia įspūdį, lyg sėdynės pleve-
na ore. Beje, jas lengvai galima ištiesti, ir au-
tomobilis taps didžiuliu miegamuoju.

Salono temperatūrą galima reguliuoti jude-
siais, daugelį pramoginių funkcijų - balsu.

Čia yra numatytas vairas, tačiau kas norės 
prie jo sėstis? Mėgstantieji vairuoti ir ateityje 
rinksis visai kitokius automobilius, „F 015“ 
tikrai ne toks.

priversiantis atsisakyti vairavimo

Kovo 13-ąją Amsterdamo (Olandija) gyventojai  
mėgavosi išskirtiniu reginiu. Čia, pačiame miesto 
centre, buvo pristatytas ateities automobilio  
„Mercedes-Benz“ autonominis „F 015“ modelis.  
Plačiau apie šio automobilio techninius sprendimus ir 
naujoves „Laisvalaikiui“ papasakojo televizijos ir radijo 
laidų apie automobilius vedėjas RAMūnAs Fetingis.

Ratai

Automobilis,
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priversiantis atsisakyti vairavimo

Parengė Ringailė StulPinaitė

Ratai

„F 015” - automobilis, kurio nebūtina vairuoti

„Mercedes-Benz“ ateities automobilis „F 015”pirmą kartą buvo  
demonstruojamas Europoje. Pirmieji jį apžiūrėjo Amsterdamo (Olandija) gyventojai

EPA-Eltos nuotr.
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PRENUMERATA 
PRIIMAMA:2016 metų 

prenumerata

1 mėn. - 7,00 3 mėn. - 21,00 6 mėn. - 42,00 12 mėn. - 84,00

1 mėn. - 6,50 3 mėn. - 19,50 6 mėn. - 39,00 12 mėn. - 78,00

1 mėn. - 7,50 3 mėn. - 22,50 6 mėn. - 45,00 12 mėn. - 90,00

1 mėn. - 2,20 3 mėn. - 6,60 6 mėn. - 13,20 12 mėn. - 26,40

1 mėn. - 2,00 3 mėn. - 6,00 6 mėn. - 12,00 12 mėn. - 24,00

„VAKARO ŽINIOS“ kasdien senjorams ir neįgaliesiems 

„VAKARO ŽINIOS“ kasdien juridiniams asmenims

„VAKARO ŽINIOS“ tik šeštadieniais

„VAKARO ŽINIOS“ tik šeštadieniais senjorams ir neįgaliesiems

„VAKARO ŽINIOS“ kasdien fiziniams asmenims

Kaina eurais

2016

PRENUMERUOTI PAPRASTA IR PATOGU PRENUMERUOTI PAPRASTA IR PATOGU 

metų 
prenumerata

„RESPUBLIKA“ (su žurnalu „Laisvalaikis“) 
fiziniams ir juridiniams asmenims 

1 mėn. - 4,50 3 mėn. - 13,50 6 mėn. - 27,00 12 mėn. - 52,00

1 mėn. - 11,00 3 mėn. - 33,00 6 mėn. - 66,00 12 mėn. - 129,00

1 mėn. - 11,50 3 mėn. - 34,50 6 mėn. -  69,00 12 mėn. - 138,00

 „RESPUBLIKA“ (su žurnalu „Laisvalaikis“) 
ir dienraštis „VAKARO ŽINIOS“ fiziniams asmenims 

 „RESPUBLIKA“ (su žurnalu „Laisvalaikis“) 
ir dienraštis „VAKARO ŽINIOS“ juridiniams asmenims 

Kaina eurais

Dėkojame už ištikimybę visiems „Respublikos“ ir „Vakaro Žinių“ prenumeratoriams, kurie renkasi tradicines vertybes. Smagu, kad jums dar 
svarbus tėvų ir senelių laisvės siekį simbolizuojantis spausdintas žodis. O tradicinis laikraštis visuomet išliks magiškas, su kelią iki jūsų nutiesusių 

žurnalistų, spaustuvininkų ir spaudos išnešiotojų dvasia. Svarbiausia - tikras, kurį galima paliesti. Ačiū, kad esate su mumis.

Internetu:
www.respublika.lt, www.prenumerata.lt

„Respublikos“ leidinių grupės 
platinimo tarnybose:
Vilniuje A.Smetonos g. 2, 5 kab. (8-5) 212-18-05 
  (8-618) 07-959

Laisvės pr. 60 (Spaudos rūmai), 1211 kab. 
(8-5) 242-80-65

Klaipėdoje Mažvydo al. 3 (8-46) 41-13-14
 „Akropolyje“, Taikos pr. 61 (8-650) 51-131
Panevėžyje     V.Kudirkos g. 1 / Savanorių a. 12

(8-45) 43-98-98, (8-620) 97-178
Šiauliuose Trakų g. 20 (8-41) 50-07-10
Joniškyje Žemaičių g. 2-9 (8-426) 61-034
Kelmėje Laisvės gynėjų g. 14 (8-427) 54-381
Kuršėnuose J.Basanavičiaus g. 1 (8-41) 58-57-61
Naujojoje Akmenėje  Respublikos g. 7 (8-425) 56-588
Pakruojyje Kęstučio g. 8-2 (8-421) 61-704
Radviliškyje Vasario 16-osios g. 10 (8-422) 53-451
 Dariaus ir Girėno g. 46 (8-422) 50-163
Utenoje Ateities g. 3 (8-389) 50-932
  (8-610) 18-876

Kituose skyriuose:

Visuose „PayPost“ ir Lietuvos pašto skyriuose.

Daugiau informacijos 
tel.: (8 5) 238 70 31, 238 70 32. 
El. paštas platinimas@respublika. net.

Prenumeruojant AB Lietuvos pašto skyriuose taikomas 
papildomas aptarnavimo mokestis.

Privačiose platinimo tarnybose:
Alytuje S.Dariaus ir S.Girėno g. 4 (8-315) 51-164
Anykščiuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Birštone Vytauto g. 5 (8-319) 56-625
Biržuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Druskininkuose P.Cvirkos g. 40 (8-313) 51-075
Elektrėnuose Sodų g. 13-3 (8-528) 39-200
Ignalinoje Švenčionių g. 13-1 (8-677) 98-736
Jonavoje tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Jurbarke tel. pasiteirauti (8-650) 43-742
Kaišiadoryse Gedimino g. 59-113 (8-346) 51-378
Kaune Laisvės al. 7 (8-610) 02-351,
  (8-37) 40-02-55
Kėdainiuose Šilelio g. 27 (8-612) 58-018
Kretingoje Birutės g. 11 (8-445) 53-949
Kupiškyje Taikos g. 1-25 (8-646) 26-189
Lazdijuose Seinų g. 3 (8-318) 52-374
Marijampolėje  Kęstučio g. 5 (8-343) 92-562
Mažeikiuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Palangoje Vytauto g. 118 (8-460) 48-440
Pasvalyje Biržų g. 107-1 (8-620) 58-664
Plungėje tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742 
Prienuose Vytauto g. 15 A (8-685) 30-867
Raseiniuose Maironio g. 2 (8-428) 51-337
Rietave tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Rokiškyje Taikos g. 5 (8-458) 33-241
Skuode tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Šakiuose J.Basanavičiaus g. 67 (8-612) 97-522
Šilalėje J.Basanavičiaus g. 23 (8-449) 51-421
Šilutėje Lietuvninkų g. 20 (8-441) 75-474
Širvintose Upelio g. 26-17 (8-603) 18-288
Tauragėje tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Telšiuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Trakuose Mindaugo g. 16-14 (8-615) 24-284
Ukmergėje tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Vilkaviškyje Žalumynų g. 10 (8-610) 45-539

Maldininkai iš viso pasaulio traukia į Pe-
nangą (Malaizija), kur galima apsilankyti Gy-
vačių šventykloje. Ji pastatyta 1850 metais ir 
skirta Co Su Kong dievo garbei, kurio „tar-
nais“ laikomos nuodingos gyvatės. Šventyk
loje jos apsiveja turėklus, augalus ir yra ma-
noma, kad nuo aromatingo dūmų ir smilkalų 
kvapo jos tampa nekenksmingomis. Bet vis 
tik jų buvimas šalia lankytojams suteikia pa-
kankamai adrenalino.

Įdomybės

Izraelyje rasta dviejų 
tūkstančių metų senumo 
auksinė moneta

Keliautoja Izraelyje rado retą be-
veik dviejų tūkstančių metų senumo 
auksinę monetą, skelbia Izraelio senie-
nų administracija.

Neseniai pareigūnai pranešė, kad 
lig šiol buvo rasta tik viena tokia mo-
neta, kuri priklauso Londone įsikūru-
siam Britų muziejui.

Keliautojos rasta moneta, ant kurios 
puikuojasi pirmojo Romos imperato-
riaus Augusto atvaizdas, buvo nukalta 
107aisiais mūsų eros metais. Tokios 
monetos Romos imperijoje buvo kaldi-
namos kaip pagarbos išraiška valdo-
vams. Senienų administracijos atstovo 
manymu, auksinėmis monetomis buvo 
mokamas atlygis romėnų kariams.

Keliautoja Lorė Ri-
mon (Laurie Ri-
mon) monetą apti-
ko vaikščiodama 
Rytų Izraelyje 
esančiame Gali-
lėjos regione. 

Gyvačių šventykla
EPA-Eltos nuotr.
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PRENUMERATA 
PRIIMAMA:2016 metų 

prenumerata

1 mėn. - 7,00 3 mėn. - 21,00 6 mėn. - 42,00 12 mėn. - 84,00

1 mėn. - 6,50 3 mėn. - 19,50 6 mėn. - 39,00 12 mėn. - 78,00

1 mėn. - 7,50 3 mėn. - 22,50 6 mėn. - 45,00 12 mėn. - 90,00

1 mėn. - 2,20 3 mėn. - 6,60 6 mėn. - 13,20 12 mėn. - 26,40

1 mėn. - 2,00 3 mėn. - 6,00 6 mėn. - 12,00 12 mėn. - 24,00

„VAKARO ŽINIOS“ kasdien senjorams ir neįgaliesiems 

„VAKARO ŽINIOS“ kasdien juridiniams asmenims

„VAKARO ŽINIOS“ tik šeštadieniais

„VAKARO ŽINIOS“ tik šeštadieniais senjorams ir neįgaliesiems

„VAKARO ŽINIOS“ kasdien fiziniams asmenims

Kaina eurais

2016

PRENUMERUOTI PAPRASTA IR PATOGU PRENUMERUOTI PAPRASTA IR PATOGU 

metų 
prenumerata

„RESPUBLIKA“ (su žurnalu „Laisvalaikis“) 
fiziniams ir juridiniams asmenims 

1 mėn. - 4,50 3 mėn. - 13,50 6 mėn. - 27,00 12 mėn. - 52,00

1 mėn. - 11,00 3 mėn. - 33,00 6 mėn. - 66,00 12 mėn. - 129,00

1 mėn. - 11,50 3 mėn. - 34,50 6 mėn. -  69,00 12 mėn. - 138,00

 „RESPUBLIKA“ (su žurnalu „Laisvalaikis“) 
ir dienraštis „VAKARO ŽINIOS“ fiziniams asmenims 

 „RESPUBLIKA“ (su žurnalu „Laisvalaikis“) 
ir dienraštis „VAKARO ŽINIOS“ juridiniams asmenims 

Kaina eurais

Dėkojame už ištikimybę visiems „Respublikos“ ir „Vakaro Žinių“ prenumeratoriams, kurie renkasi tradicines vertybes. Smagu, kad jums dar 
svarbus tėvų ir senelių laisvės siekį simbolizuojantis spausdintas žodis. O tradicinis laikraštis visuomet išliks magiškas, su kelią iki jūsų nutiesusių 

žurnalistų, spaustuvininkų ir spaudos išnešiotojų dvasia. Svarbiausia - tikras, kurį galima paliesti. Ačiū, kad esate su mumis.

Internetu:
www.respublika.lt, www.prenumerata.lt

„Respublikos“ leidinių grupės 
platinimo tarnybose:
Vilniuje A.Smetonos g. 2, 5 kab. (8-5) 212-18-05 
  (8-618) 07-959

Laisvės pr. 60 (Spaudos rūmai), 1211 kab. 
(8-5) 242-80-65

Klaipėdoje Mažvydo al. 3 (8-46) 41-13-14
 „Akropolyje“, Taikos pr. 61 (8-650) 51-131
Panevėžyje     V.Kudirkos g. 1 / Savanorių a. 12

(8-45) 43-98-98, (8-620) 97-178
Šiauliuose Trakų g. 20 (8-41) 50-07-10
Joniškyje Žemaičių g. 2-9 (8-426) 61-034
Kelmėje Laisvės gynėjų g. 14 (8-427) 54-381
Kuršėnuose J.Basanavičiaus g. 1 (8-41) 58-57-61
Naujojoje Akmenėje  Respublikos g. 7 (8-425) 56-588
Pakruojyje Kęstučio g. 8-2 (8-421) 61-704
Radviliškyje Vasario 16-osios g. 10 (8-422) 53-451
 Dariaus ir Girėno g. 46 (8-422) 50-163
Utenoje Ateities g. 3 (8-389) 50-932
  (8-610) 18-876

Kituose skyriuose:

Visuose „PayPost“ ir Lietuvos pašto skyriuose.

Daugiau informacijos 
tel.: (8 5) 238 70 31, 238 70 32. 
El. paštas platinimas@respublika. net.

Prenumeruojant AB Lietuvos pašto skyriuose taikomas 
papildomas aptarnavimo mokestis.

Privačiose platinimo tarnybose:
Alytuje S.Dariaus ir S.Girėno g. 4 (8-315) 51-164
Anykščiuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Birštone Vytauto g. 5 (8-319) 56-625
Biržuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Druskininkuose P.Cvirkos g. 40 (8-313) 51-075
Elektrėnuose Sodų g. 13-3 (8-528) 39-200
Ignalinoje Švenčionių g. 13-1 (8-677) 98-736
Jonavoje tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Jurbarke tel. pasiteirauti (8-650) 43-742
Kaišiadoryse Gedimino g. 59-113 (8-346) 51-378
Kaune Laisvės al. 7 (8-610) 02-351,
  (8-37) 40-02-55
Kėdainiuose Šilelio g. 27 (8-612) 58-018
Kretingoje Birutės g. 11 (8-445) 53-949
Kupiškyje Taikos g. 1-25 (8-646) 26-189
Lazdijuose Seinų g. 3 (8-318) 52-374
Marijampolėje  Kęstučio g. 5 (8-343) 92-562
Mažeikiuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Palangoje Vytauto g. 118 (8-460) 48-440
Pasvalyje Biržų g. 107-1 (8-620) 58-664
Plungėje tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742 
Prienuose Vytauto g. 15 A (8-685) 30-867
Raseiniuose Maironio g. 2 (8-428) 51-337
Rietave tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Rokiškyje Taikos g. 5 (8-458) 33-241
Skuode tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Šakiuose J.Basanavičiaus g. 67 (8-612) 97-522
Šilalėje J.Basanavičiaus g. 23 (8-449) 51-421
Šilutėje Lietuvninkų g. 20 (8-441) 75-474
Širvintose Upelio g. 26-17 (8-603) 18-288
Tauragėje tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Telšiuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Trakuose Mindaugo g. 16-14 (8-615) 24-284
Ukmergėje tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Vilkaviškyje Žalumynų g. 10 (8-610) 45-539
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Internetas

Internetas keičia pasaulį. Čia gali susitikti 
žmonės, su kuriais niekada gyvai neprasi-
lenktum. Gali paskleisti žinią apie negalią 
turinčių vaikų problemas ir sulaukti reikiamo 
dėmesio. Ir, svarbiausia, gali pasirūpinti, kad 
kiekvienas mažiausias kaimelis galėtų prisi-
jungti prie šio pasaulinio tinklo. Apie visa tai 
skaitykite čia.

Vietoj IšVadų

n Pasakokite istorijas. 

internetas iš  
bepiločio lėktuvo 

Kas?
„Internet Org“ ir „Facebook“.

Kokia situacija?
Kaip internetas keičia mūsų gy-

venimus ir kodėl jis reikalingas, pa-
sakoti neverta, tačiau yra vietovių, 
kur dėl įvairiausių priežasčių jo tie-
kimas kone neįmanomas. „Internet 
Org“ ir „Facebook“ inžinieriai susi-
būrė krūvon, kad bent iš dalies iš-
spręstų šią nelygybę.

Ką padarė?
Sukūrė bepilotį lėktuvą, kurio 

sparnų ilgis identiškas „Boeing 
737“, bet sveria panašiai kaip leng
vasis automobilis ir padangėse ga-
li levituoti mėnesių mėnesius. Dro-
nai tarpusavyje bendrauja pasitelk-
dami lazerius ir miestams bei kai-
mams siunčia belaidžio interneto 
signalus.

rezultatai?
Komanda skelbia, kad testavimo 

etapas baigtas ir keletas įrenginių jau 
padeda žmonėms pasiekti pasaulinį 
tinklą.

https://goo.gl/OBU50i

rUBriką pristatO „GaUmina“

 El. reklama: internetas keičia pasaulį
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Internetas

Žadintuvas, primenantis  
apie vaikus 

Kas?
CAP48.

Kokia situacija?
Po vasaros atostogų dauguma vaikų 

grįžta į mokyklas ir vėl užverda gyveni-
mas. Tačiau yra tokių, kurie tradicinėse 
mokymo įstaigose nepageidaujami, - tai 
negalią turintys vaikai. Belgijoje dirban-
ti organizacija CAP48 rado būdą, kaip 
apie problemą pranešti kuo plačiau.

Ką padarė?
Sukonstruotas specialus žadintuvas, 

kuriame vietoj tradicinio signalo įrašytos 
trumpos negalią turinčių vaikų balso ži-
nutės. Jie pasakojo, kaip norėtų į mokyk-
lą - tiek mokytis, tiek susipažinti su ki-
tais vaikais. Žadintuvas įsijungdavo 
tiksliai tada, kai mokykloje vykdavo per-
traukos. Bet svarbiausias žingsnis - įren-
ginys per oficialų susitikimą įteiktas Bel-
gijos švietimo ministrei Joel Milkei (Jo-
elle Milquet).

rezultatai?
Žinia apie akciją greitai pasklido in-

ternetinėje spaudoje, tad dėmesio sulauk-
ta didžiulio.

https://goo.gl/Tmscrf

 El. reklama: internetas keičia pasaulį Programos, padedančios  
atrasti savus žmones 

Kas?
„Skype“.

Kokia situacija?
Šiais begalinio greičio laikais darosi 

vis sunkiau surasti žmogų, kuris tave be-
sąlygiškai suprastų. Jei turi fizinę negalią, 
tai padaryti gali būti kone neįmanoma. 
Tuomet į pagalbą ateina socialiniai tink-
lai ir bendravimo programos. „Skype“ 
komanda ėmėsi šios temos ir paleido sėk-
mės istoriją iliustruojantį vaizdo klipą.

Ką padarė?
Viena mergina gyvena JAV, o kita - Nau-

jojoje Zelandijoje. Abi jos gimė neturėdamos 
vienos galūnės, tad vos tik susipažino, tapo 
labai artimos. Nors fiziškai jas skiria tūks-
tančiai kilometrų, valandiniai pokalbiai 
vyko kasdien, o jos pačios atviravo, kad ga-
li kalbėti apie tokius dalykus, kurių kiti tie-
siog nesuprastų. Kuo baigiasi istorija? „Sky-
pe“ pasirūpino, kad jos pagaliau susitiktų.

rezultatai?
„Internetas sujungia žmones“, šią 

žinutę transliuojantis vaizdo klipas su-
generavo 3,5 mln. peržiūrų.

https://goo.gl/gPGmHG
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Kitaip nei dauguma Holivudo aktorių mo-
terų, kovo 22-ąją keturiasdešimtmetį 
švęsianti aktorė Rys ViteRspun (Reese 
Witherspoon), rodos, taip ir nepametė gal-
vos apakinta šlovės ir pripažinimo spindu-
lių. nors karjera klostosi sėkmingai, auga 
trys vaikai ir namuose laukia mylimas vy-
ras, Rys nevengia pripažinti savo trūkumų 
ar ištinkančių nesėkmių. Jai svarbiausia gy-
venti taip, kaip nori ji, o ne taip, kaip norėtų 
jos gyvenimą matyti kiti.

apie kino industriją

„Mūšiai, su kuriais aktoriai susiduria kino 
industrijoje, yra visai ne finansiniai. Tai moralės 
kodeksų ir etikos mūšiai. Aš įsitikinusi, kad kuo 
ilgiau įstengi išlaikyti savo vertybines nuosta-
tas, sveiką moralę dėl to, kas iš tiesų svarbu, o 
ne butaforiška, tuo ilgiau gali išlikti šiame vers-
le ir pasiimti tai, kas nuostabiausia“, - tvirtina 
aktorė. Pasak jos, milžiniškoje kino industrijoje 
visuomet atsiranda tokių, kurie ją nori pavers-
ti visų mėgstama, tokia, į kokią norėtų lygiuotis 
dauguma moterų. Rys yra pripažinusi, kad bū-
tent tai jai ir nepatinka. Tvirto charakterio mo-
teris visai nesiekia, kad ją visi mėgtų ir mylėtų, 
ir sakosi nemokanti ir nenorinti įtikti visiems.

apie grožio standartus

Aktorė neslepia savo trūkumų ir nesilygiuo-
ja į pasaulinio garso modelius. Pasak jos, tai yra 
bevertės grožio varžybos: „Atrodo, kad dabar 
moterys pamišusios varžytis dėl kažko laikino - 
būti geriausiai, būti liekniausiai, pačiai gražiau-
siai. Prisipažįstu, nesiekiu įgyvendinti nė vieno 
minėto varianto. Atvirai sakant, aš turiu celiu-
lito, strijų žymių ant kūno ir tikrai neatitinku 
„Victoria’s Secret“ modelių ar grožio standartų. 
Holivudas virto nuolatinėmis moterų varžybo-
mis dėl nieko. Čia nėra laimėtojų, nes niekas 
negali būti pats gražiausias pasaulyje. Aš noriu 
būti geriausia pagal save ir savo standartus, o 
ne pagal kieno nors primestus etalonus.“ O 
vienuose Kino akademijos apdovanojimuose 
Rys išrėžė, kad kvailiausia, jog net per apdova-
nojimus už kino laimėjimus labiausiai kreipia-
mas dėmesys į garsenybių apdarus, ištaigingas 
sukneles ir išvaizdą, o ne į patį faktą, už ką bu-
vo įteiktas apdovanojimas. 

apie šeimą ir karjerą

Rys įsitikinusi, kad visuomet pirmoje vie-
toje turi būti šeima, o ne darbas ir karjera. Ji 
visai nenusiteikusi kurti karjeros šeimos lai-

ko sąskaita. „Daugelis žmonių jaudinasi, kaip 
susitvarkyti karjerą, kaip kuo daugiau pasiek-
ti darbe, bet gerokai rečiau galvoja, kaip su-
sitvarkyti gyvenimą, šeimos gerovę, ir būtent 
šiai itin svarbiai sričiai skiria mažiausiai lai-
ko“, - sakė aktorė ir pridūrė norinti suderin-
ti abi sritis, o visa kita išsispręs savaime.

apie kritiką

Kai Rys santuoką su pirmuoju vyru Ra-
janu ištiko krizė, jie lankėsi pas porų psicho-
logą ir šis faktas buvo nutekintas žiniasklai-
dai. Dėl to aktorė nė kiek nesutriko ir reto-
riškai klausė, kas čia blogo. Rys visuomet 
domėjosi psichologija, skaito daug psicholo-
ginės literatūros ir sako itin besidominti vai-
kų psichologija. O tuos, kuriems nepatinka ji 
ar jos gyvenimo būdas, bando pamokyti, kaip 
elgtis ir gyventi, Rys tiesiog ignoruoja: „Aš 
išmokau meno ignoruoti žmones. Kai man 
dalija patarimus, kurių neprašau, tiesiog pa-
linksiu galva ir toliau darau savo. Aš darau, 
ką noriu, ir kiti tegul daro, ką nori.“

Parengė Ringailė StulPinaitė

AŠTRUS ŽVILGSNIS
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l Visas aktorės vardas iš tiesų yra Laura Džein Rys 
Viterspun (Laura Jeanne Reese Witherspoon). O jos 
vardas ir pavardė (Reese Witherspoon) yra sudaryti 
iš mamos mergautinės pavardės (Reese) ir tėvo 
pavardės, tikruoju savo vardu niekuomet neprisistato.

l Aktorė gimė 1976 metų kovo 22-ąją Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, Luizianoje, vėliau augo Tenesio 
valstijoje.

l Būdama vos septynerių, pradėjo modelio karjerą, 
vėliau buvo pakviesta filmuotis keliose vietos 
televizijų reklamose. Tai buvo tik pradžių pradžia 
prieš karjerą Holivude.

l Labiausiai išgarsėjo suvaidinusi romantinėje 
komedijoje „Užsispyrusi blondinė“ („Legally Blonde“). 

l Ji augina tris vaikus - dukrą Eivą (Ava) ir sūnų 
Diakoną (Deacon) iš pirmosios santuokos su akto-
riumi Rajanu Filipe (Ryan Phillippe) bei sūnų Tenesį 
Džeimsą (Tennessee James) iš antrosios santuokos 
su talentų medžiotoju Džimu Totu (Jim Toth).

l Stanfordo universitete  ji baigė anglų literatūros 
studijas ir įgijo magistro laipsnį.

l Aktorė teigia, kad giminystės ryšiais yra susijusi su 
Jungtinių Amerikos Valstijų Nepriklausomybės Akto 
signataru Džonu Vitespunu (John Witherspoon). 

l Aktorė  kolekcionuoja antikvarines drobes ir 
medžiagas, yra pametusi galvą dėl siuvinėjimo.

l Viena geriausių jos draugių - aktorė Renė 
Zelvėger (Renee Zellweger).

FakTai

Atspari kritikai
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Antras dublis: į „Euroviziją“ vyks 

Donatas
Montvydas

2016 m. kovo 18-24 d.

Stasio Žumbio nuotr.
Plačiau apie nacionalinę „Eurovizijos“ atranką - 39 p.
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TV
 TO

P1
0

Lietuvos rytas TV 3,9%
TV6 3,8%
TV8 3,6%
TV1 3,4%
NTV Mir Lietuva 3,4%

PBK 2,5%
Info TV 1,7%
REN Lietuva 1%
LRT Kultūra 0,8%
Liuks! 0,3%

Lietuvos rytas TV 4,3%
TV6 3,4%
TV8 3,3%
TV1 3,1%
NTV Mir Lietuva 3,1%

PBK 2,6%
Info TV 2,6%
LRT Kultūra 1,2%
REN Lietuva 1,2%
Liuks! 0,6%

LNK 15,9%

TV3 14,5%

BTV 7%

LNK 20,2%

TV3 17%

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 ŽVAIGŽDŽIŲ DUETAI LNK 13,9

2 EUROVIZIJOS DAINŲ  
 KONKURSO FINALAS LRT 12,0

3 KK2 LNK 10,3

4 LIETUVOS GARBĖ 2016 TV3 9,8

5 SEKMADIENIO ŽINIOS SU ALFA LNK 9,8

6 TV3 ŽINIOS TV3 9,5

7 NUO...IKI LNK 9,1

8 VALANDA SU RŪTA LNK 8,4

9 LNK ŽINIOS LNK 8,2

10 PAGALBOS SKAMBUTIS LNK 7,8

Duomenys: TNS LT, 2016 m. kovo 7-13 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti 
kanalai 22,9%

Kiti 
kanalai 27,5% BTV 6,1%

LRT Televizija 
9,7%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai

LRT Televizija 
9,1%

✔ Televizorių įsijungiu Tada, kai noriu... 
Sužinoti naujų dalykų, patobulėti, atsipalaiduoti. Dar, kad pajausčiau 

dvasią, pamatyčiau asmenybes ar įvykius, apie ką skaitau knygose.

✔ dažniausiai žiūriu laidas... 
dokumentines, nes šiuo metu susidomėjau II pasauliniu karu. 

✔ savo dienos neįsivaizduočiau be... 
NBA santraukų ir apžvalgų, seku mūsų tautiečių pasiekimus už 

Atlanto.

✔ jeigu kurčiau ar vesčiau laidą, joje neTrūkTų... 
Kaip ir iki šiol mūsų vedamose laidose: pramogų, laisvumo, po-

zityvo, šypsenų.  

✔ Mano MėgsTaMiausias Tv laidos vedėjas... 
Rolandas Mackevičius (šypsosi). 

✔ Manau, kad labiausiai Televizijoje TrūksTa... 
Teigiamo ir šviesaus turinio naujienų. Taip pat šiuolaikinės kul-

tūros pranešimų, plačiąja prasme, apie jaunimo subkultūras, muziką, 
kiną, teatrą. 

✔ vaikysTėje Man Televizija aTrodė... 
Kaip kitas pasaulis, į kurį labai sunku pakliūti, o jau ten esantys 

prilygsta kažkokiems dievams. Kadangi užaugau mažame miestelyje, 
mažai matęs, eterio žmonės ir televizija tais laikais atrodė kaip kažkas 
magiško, nepakartojamo. O tai, ką jie sako, yra tiesa ir taip turi būti. 

✔ neMėgsTu laidų apie... 
Apie problemas, nusikaltimus ir nelaimes, taip pat keliančias 

agresiją, aršias diskusijas. Manau, kad dažnai matoma ir jaučiama 
baimė, liūdesys, nerimas mus sukausto, neleidžia būti kūrybiškiems, 
verčia plaukti pasroviui. 

✔ iki šiol įsiMinTiniausia Man MaTyTa reklaMa... 
Skambią reklamos frazę „Maloniai nuteikia gumurį“ prisimenu 

nuo paauglystės, kai buvau aštuntoje ar devintoje klasėje. Ji buvo 
filmuota Vilniuje. Įsiminė todėl, kad interviu ėmė iš paprastų lietu-
vaičių, nebuvo dubliuota iš užsienio kalbos.

✔ žiūrėTi Televiziją verTa, nes... 
Ji gali patenkinti smalsumo, atradimo poreikius, parodyti realius, 

o ne tik vaizduotėje susikurtus vaizdinius, taip pagyvinti supratimą. 
Ar net padaryti žmogų laimingesnį. 

Parengė Greta AlišAuskAitė

Esu... SMALSUS televizijos žiūrovas
Radijo ir televizijos laidų vedėjas „radistas“ JONAS NAINyS (32) 
teigia, kad vadovaujasi principu „būk smalsus, domėkis viskuo“. 
Jis kasdien skiria laiko internetinei televizijai, knygoms, pokal-
biams su draugais, tobulėjimui darbe bei kelionėms, kai tik turi 
daugiau laiko. Todėl į televiziją žiūri smalsiai, bet reikliai ir mano, 
kad televizija turi kelti gerus jausmus, daryti žmogų laimingą. 
Mintimis apie televiziją dalijasi Jonas nainys.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

TELEVIZIJAeterio žmonės
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Savaitgalį paaiškėjo, kas gegužę gins  
Lietuvos garbę Švedijoje vyksiančiame 
„Eurovizijos“ dainų konkurse. Šį kartą  
nacionalinės atrankos komisija ir  
televizijos žiūrovai buvo vieningi -  
daugiausia savo simpatijų jie skyrė  
Donatui MontvyDui (28), Europai 
geriau žinomam kaip Donny Montell, ir jo 
dainai „i’ve been waiting for this night“.

Iš 26 atlikėjų, dalyvavusių nacionalinėje 
„Eurovizijos“ atrankoje, finale susikovė tik 
šeši. Televizijos žiūrovams nugalėtoją rinkti 
padėjo komisija, sudaryta iš garsiausių šalies 
muzikos industrijos atstovų, ir užsienio mu-
zikos profesionalai - pasaulinio garso grupės 

„Fools Garden“ lyderis Peteris Froidentaleris 
(Peter Freudenthaler), prodiuseris Denisas 
Ingoldsbis (Denis Ingoldsby) ir šiuolaikinės 
britų muzikos scenos atstovė Syron, kurios 
visas vardas - Ketrina Deizė Tulula Sairon 
Rasel (Catherine Daisy Tullulah Syron Rus-
sell). Susumavus žiūrovų ir komisijos balsus, 
nugalėtoju tapo Donatas Montvydas, antroje 
vietoje liko Erika Dženings (Erica Jennings), 
o Rūta Ščiogolevaitė - trečia.

Tai buvo jau penktas kartas, kai D.Mont-
vydas dalyvavo nacionalinėje atrankoje, ir an-
tras kartas, kai ją laimėjo. Jis kol kas vienin-
telis šalies atstovas, kuris į šį konkursą vyks 
jau antrą kartą. 2012 metais Azerbaidžano 
sostinėje Baku vykusioje „Eurovizijoje“ jis 
pasirodė su daina „Love is blind“ ir atlikęs 
legendinį suktuką liko 14-oje vietoje. Šį re-
zultatą atlikėjas tikisi pagerinti: „Noriu lai-

mėti. Jei nelaimėsiu dabar, bandysiu trečią-
kart. Labai norėčiau laimėti. Tai būtų tiek 
man, tiek žmonėms, tiek valstybei didžiulė 
šventė.“ 

Parengė Eimantė Juršėnaitė

1. Donatas Montvydas (Donny Montell) -  
18 962 balsai, 12 komisijos balų.

2. Erika Dženings - 13 854 balsai, 
10 komisijos balų.

3. Rūta Ščiogolevaitė - 7293 balsai, 
8 komisijos balai.

4. Aistė Pilvelytė - 4826 balsai, 
6 komisijos balai.

5. Ieva Zasimauskaitė - 3558 balsai, 
7 komisijos balai.

6. Ruslanas Kirilkinas - 1756 balsai, 
5 komisijos balai.

Galutinė rezultatų lentelė 

Karštas „Eurovizijos“ finalas

Nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos finalo  
dalyviai: Donatas Montvydas, Ieva 
Zasimauskaitė-Kiltinavičienė, Aistė Pilvelytė, 
Ruslanas Kirilkinas, Rūta Ščiogolevaitė,  
Erika Dženings (Erica Jennings)

Stasio Žumbio nuotr.
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 12.30  Vaivos 
 pranašystės

 13.30  „Dainų dainelė 
 2016“

 19.55  Klausimėlis.lt. 14.25  „Juodieji meilės 
 deimantai“ 

 21.10  „Kodas. 
 L.O.B.I.A.I“ 

 TV8
7.00 TV Pagalba. 8.40, 16.00 Oliverio tvistas. 
9.40 „Linksmieji traukinukai“. 10.10 Senoji ani-
macija. 11.10 „Meilė užgimsta“. 13.00, 17.00 
„Laukinukė“. 14.00 „Pasmerkti 3“. 15.00, 0.45 
Ekstremalūs namų pokyčiai.18.00, 22.50 „Tai 
- mano gyvenimas“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
21.00 „Beveik ištekėjusios“. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 A.Ramanauskas Plius. 11.00 
Diagnozė. Valdžia. 11.55 Raudona linija. 12.40 
Nuo.. Iki. 13.30 Pagalbos skambutis. 14.15, 16.10 
24 valandos. 15.10 „Gyvenimas prieblandoje. Pa-
lydovės“. 17.00 Info diena. 21.00 Diagnozė. Val-
džia. 22.00 Dabar pasaulyje. 22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
9.00 Naujienos. 9.35 Gyvenk sveikai! 10.30, 
12.20 „Raudonoji karalienė“. 12.00, 13.50, 
16.00 Naujienos. 13.20 Tabletė. 14.05 Kartu su 
visais. 15.00 „Vyriška/Moteriška“. 16.50 Mados 
nuosprendis. 17.55 Lauk manęs. 18.50 Stebu-
klų laukas. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas.  
21.00 „Geriausias šefas“. 23.40 „Barchanovas 
ir jo asmens sargybinis“. 1.40 Vakaras su 
Urgantu. 2.25 EURONEWS. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Žinios. 
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 Žinios. Maskva. 
10.55 „Didžioji orka“. 14.00 „Giulčatai“. 17.15 
Tiesioginis eteris. 20.00 Humoro laida. 22.00 
„Atleisti už viską“. 23.55 „Nebaigta apysaka“. 
1.50 „Vyresnysis Stalino sūnus“. 

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.15 Kviestinė vakarienė. 8.05 
„Šeimos dramos“. 9.55 Tinkama priemonė. 
10.55 „Didžiosios paslaptys“. 11.50, 19.25 Pa-
saulio paslaptys su A.Čapman. 12.45 Mokslo 
apgauti. 13.40 Kokie žmonės. 14.35 Gyva tema. 
15.35 „Šeimos dramos“. 17.30 Tinkama priemo-
nė. 18.25 Keista byla. 20.25 Kviestinė vakarienė. 
21.25 Mums net nesisapnavo. 0.10 „Kariai 5“. 

 nTV MIR
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 9.20 „Maskva. 
Trys stotys 2“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.25 
Apžvalga. 12.55 „Susitikimo vieta“. 14.00 Veidro-
dis didvyriui. 15.20 „Sudaužytų žibintų gatvės 
12“. 17.00 Kalbame ir rodome. 18.45 „Bitininkas“. 
22.25 Dauguma. 23.35 Prisiekusiųjų teismas. 
Pagrindinė byla. „Išgyvensim iki išleistuvių“. 

 TV PolonIa
6.40 Giminės saga. 7.00 Lenkija su Miodeku. 
7.05 Pasaulis sukasi. 7.55 Buvo, nepraėjo - 
istorijos tyrinėtojų kronika. 8.30 Tarp mūsų 
gandrų. 9.00 Klausimai per pusryčius. 11.55, 
18.20, 5.10 Trumpa istorija. 12.05, 22.50, 5.20 
Polonija 24. 12.35, 23.20, 5.50 Sveika, Poloni-
ja. 13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Pagalbos 
signalas“. 14.25 „M, kaip meilė“. 15.25 Pro-
kuroras. 16.20 Myliu kiną. 16.55 Kalbama apie 
pinigus. 17.50 A la show. 18.30 TV ekspresas. 
18.50 Kabaretų TOP, arba kabaretų dainos. 
19.25 Buvo, nepraėjo - istorijos tyrinėtojų kro-
nika. 20.25 „Drakono Polo nuotykiai“. 20.45, 
2.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. 
Orai. 21.50, 3.45 „Ir gėriui, ir blogiui“. 0.25 
Myliu tave, Lenkija. 2.00 Miško bičiuliai. 2.15 
Tarp mūsų gandrų. 

 TV1000
5.20 „Flinstounai“. 7.10 „Tobulas jausmas“. 
9.10 „Breakin’ All the Rules“. 11.10 „Joe“. 
13.10 „Ponas Niekas“. 16.10 „Kaliniai“. 19.00 
„Monako princesė“. 21.10 „Dvi motinos“. 23.10 
„Takers“. 1.10 „Breakin’ All the Rules“. 3.10 
„Tobulas jausmas“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 
Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 Greiti ir triukš-
mingi. 8.15, 17.15 Karai dėl bagažo. 8.40, 17.40 
Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių 
karai. Kanada. 9.35, 18.35 Likvidatorius. 10.05 
Aukso karštinė. 10.55 Aliaska. Šeima iš miško. 
12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 
13.35 Variklių entuziastai su Džimiu de Viliu. 
14.30 Gatvių lenktynės. 21.00, 2.50 Nuogi ir 
išsigandę. 22.00, 3.40 Pasaulio baisiausieji. 
23.00, 4.30 Nepaaiškinami reiškiniai. 24.00, 
5.20 Nemėginkite pakartoti. 1.00 Aš išgyvenau. 
1.55 Siaubo akimirkos. 

 TRaVel
6.00, 12.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00, 
21.00, 3.00 Turto gelbėtojai. 10.00, 16.00, 
22.00, 4.00 Statybos Aliaskoje. 11.00, 24.00 
Didžiosios paminklų paslaptys. 17.00 Išky-
la gamtoje. 18.00, 2.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. 23.00, 5.00 Vyrų irštvos. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
8.25 TV serialas 

„Nuovada“ (N-7).
8.55 TV serialas 

„Meilės sūkuryje“ 
(N-7).

10.00 TV serialas „Virtuvė“ 
(N-7).

11.00 TV serialas 
„Tėtušiai“ (N-7).

12.00 Farai (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“  
(N-7).

13.30 „Simpsonai“ (N-7).
15.00 TV serialas „Mažoji 

nuotaka“ (N-7).
15.30 TV serialas „Aistra ir 

valdžia“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.30 Animacinis f. 

„Hortonas“.
21.10 Nuotykių f. 

„Kodas. L.O.B.I.A.I“ 
(N-7).

23.50 Veiksmo f. 
„Greiti ir įsiutę 3. 
Tokijo lenktynės“ 
(N-14).

1.50 Romantinė komedija 
„Vendelio Beikerio 
istorija“ (N-7).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Džiumandži“.
6.55 „Rožinė pantera“.
7.25 „Madagaskaro 

pingvinai“.
7.50 TV serialas 

„Volkeris,  
Teksaso  
reindžeris“ (N-7).

9.50 24 valandos 
(N-7).

10.40 Su cinkeliu (N-7).
11.35 Nauja legenda.
13.00 Pričiupom! (N-7).
13.30 „Rožinė pantera“.
13.55 TV serialas 

„Svajonių princas“.
14.25 TV serialas 

„Juodieji  
meilės deimantai“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 24 valandos 
(N-7).

18.30 Žinios. Kriminalai. 
Sportas. Orai.

19.30 KK2 penktadienis 
(N-7).

21.00 Komedija 
„Vėpla“.

23.15 Veiksmo komedija 
„Hadsono vanagas“ 
(N-7).

1.10 Veiksmo trileris 
„Mirtinos žaizdos“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 „Komisaras 

Štolbergas“ (N-7).
11.00 Kas ir kodėl?
11.30 Specialus tyrimas.
12.25 Karinės paslaptys.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.10  „Komisaras 

Štolbergas“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
18.50 „Batuotas katinas“.
19.55 Klausimėlis.lt.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Duokim garo!
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Detektyvas 

„Mecgeris ir negyvė-
lis ryklių akvariume“.

0.20 Trumposios žinios.
0.25 Pinigų karta.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.10 „Pavojingi jausmai“.

6.15 TV serialas „Policija 
ir Ko“ (N-7).

7.15 TV serialas „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

8.15 Mistinės istorijos 
(N-7).

9.15 TV serialas „Kvapų 
detektyvas“ (N-7).

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

11.20 TV serialas „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

12.30 TV serialas 
„Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

14.35 Amerikos talentai.
15.35 TV serialas „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 TV serialas „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 Pričiupom! (N-7).
19.00 Amerikietiškos imty-

nės (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Veiksmo f. 

„Užtikrintas teisingu-
mas“ (N-14).

23.20 TV serialas „Tikras 
kraujas“ (N-14).

0.25 TV serialas „Tikras 
kraujas“ (N-14).

1.25 Mistinės istorijos 
(N-7).

2.15 TV serialas 
„Liežuvautoja“ (N-7).

6.35 Programa.
6.39 TV parduotuvė.
6.55 Reporteris.
7.45 Lietuva tiesiogiai.
8.15 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Slaptieji agentai“ 

(N-7).
11.30 „Byla „Gastronomas 

Nr.1“ (N-7).
12.30 Vaivos pranašystės 

(N-7).
13.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios. 

Orai.
16.25 „Magda M.“ (N-7).
17.30 „Viskas apie 

gyvūnus“.
18.00, 22.30 Reporteris. 

Orai.
18.55 „Miškinis“ (N-7).
20.25 Muzikinis 

gimtadienis.
23.00, 3.55 „Kristina“ (S).
1.25 „Sibirietiškas 

auklėjimas“  
(N-14).

3.10 „Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

5.40 „Išgyventi Afrikoje“.
6.05 „Genijai iš 

prigimties“.
6.35 „Jaunikliai“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 IQ presingas.
6.35 „Nuodėminga meilė“.
7.20 Choreografinės 

miniatiūros.
7.45 Auksinis protas.
9.00 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 Sauliaus 

Urbonavičiaus susiti-
kimas su studentais.

13.30 „Dainų dainelė 2016“. 
15.15 Pasaulio biatlono taurė. 
16.45 Linija, spalva, forma.
17.30 Margarita 

Dvarionaitė. 1977 m.
17.50 A.Šlepikas. „Lietaus 

dievas“. 1 d. 
Panevėžio Juozo 
Miltinio dramos  
teatro spektaklis. 

19.10 Gytis Lukšas pristato 
filmą „Kas mirs šian-
dieną“.

19.20 „Kas mirs šiandieną“.
19.40 A.Šlepikas. „Lietaus 

dievas“. 2 d. 
21.00 Karinės paslaptys.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Drama „Pasienis“.
23.35 Pianistas Raimundas 

Kontrimas.
23.45 Muzikos savaitė.
0.15 Dabar pasaulyje.

 23.20  „Tikras kraujas“

PenktadienisTV PROGRAMA
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6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos  
gydytojo patarimai 
(N-7).

7.45 Keksiukų karai.
8.40 „Nenugalimieji“.
9.05 „Monstrai 

prieš ateivius“.
9.30 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.30 „Detektyvė Rizoli“ 

(N-7).
11.20 „Būrėja“.
11.55 „Pavogtas 

gyvenimas“ (N-7).
13.40 „Judantis objektas“ 

(N-7).
14.35 „Midsomerio 

žmogžudystės IX. 
Lapė sprunka“ (N-7).

16.30 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

18.00 „Senojo 
Tilto paslaptis“.

19.00 „Nebylus 
liudijimas. Tuštuma“ 
(N-7).

21.00 „Jorkšyro 
žudikas. 1983-ieji“ 
(N-14).

22.55 Snobo kinas. 
„Degantis žmogus“ 
(N-14).

1.35 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

2.20 „Karadajus“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ (N-7).
8.00 Iš peties (N-7).
9.00 Ugniagesiai 

gelbėtojai (N-7).
9.30 „Kobra 11“ (N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-14).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(N-7).

13.30 „Univeras“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Iš peties (N-7).
16.00 „Daktaras Hausas“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „Kaulai“ (N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-14).
20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 Ugniagesiai 

gelbėtojai (N-7).
21.30 TV3 žinios. 

TV3 orai.  
TV3 sportas.

22.30 Nakties TOP (N-14).
23.00 Eurolygos 

rungtynės. Pirėjo 
„Olympiacos“ - 
Kauno „Žalgiris“. 
Vaizdo įrašas.

0.50 „Paveldėtojai“ 
(N-14).

2.45 „Salemas“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

10.00 „Kai šaukia 
širdis“  
(N-7).

11.00 „Sniego 
karalienė“.

12.25 „Virtuvės 
karaliai“.

12.55 „Aguonų 
laukas“  
(N-7).

14.05 „Broukenvudo 
paslaptys“  
(N-7).

15.55 „Aukščiausios 
klasės  
automobiliai“.

16.55 „Degustacija“ 
(N-7).

18.30 Reidas.
19.00 „Didžiausi 

pasaulio  
uostamiesčiai“.

20.00, 22.45 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Virtuvė“ 
(N-7).

21.00 „Ačiū, gal 
galima dar?“  
(N-7).

23.15 „Galingoji 
Afroditė“  
(N-14).

„BEVEIK IŠTEKĖJUSIOS“
Komedija. JAV. 2013.
Režisierius: Mark Griffiths.
Vaidina: Danielle Panabaker, 
Jessica Parker Kennedy, 
Britt Irvin.

Trys ką tik ištekėjusios draugės 
sužino, kad jų santuokos dėl kaž-
kokios biurokratinės klaidos nėra 
įteisintos. Gal tai katastrofa, o gal 
šansas pradėti viską nuo nulio? 

„GREITI IR ĮSIUTĘ 3.  
TOKIJO LENKTYNĖS“
VeiKsmo filmas. JAV. 2006.
Režisierius: Justin Lin.
Vaidina: Lucas Black, Bow Wow, 
Zachery Bryan.

Šonas Bosvelas - pasiutęs gatvės 
lenktynininkas, besislapstantis nuo 
policijos. Kad nereikėtų sėsti į kalė-
jimą, Šonas išsiunčiamas pas savo 
griežtą tėvą - kariškį, tarnaujantį 
Tokijuje. 

kovo 18 d. 

 21.00  „Ačiū, gal galima 
 dar?“

 2.45  „Salemas“ 1.35  „Detektyvė Rizoli“ 

 ANImAL PLANET
6.36 Beždžionių gyvenimas. 7.25, 11.00 Lau-
kiniai naminiai gyvūnai. 8.15, 12.50 Pavo-
jingiausios JAV gyvatės. 9.10, 14.40, 21.05, 
5.02 Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 
2.35 Akvariumų verslas. 11.55 Daktaras Džefas. 
13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30 
Gyvūnų inspektoriai Pietų Afrikoje. 17.25, 23.50 
Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Žvejyba 
Amazonėje. 20.10, 3.25 Echo ir Ambozelio 
drambliai. 0.45 Super vilkai-žmogėdros. 

 SPORT1
6.00, 18.00 NBA krepšinio lyga. San Antonijaus 
„Spurs“ - Oklahomos „Thunder“. 2016-03-13. 
8.00 Čempionai LT.Grappling. Pakruojis 8.30, 
20.30 „Road to glory“. Su Mantu Žmuidinavičium. 
Kovinio sporto žurnalas. 9.00 „NBA Action“. Krep-
šinio lygos apžvalga. 21 laida. 9.30, 21.30 KOK 
World Series. Bušido kovos. Moldova. 12.00, 2.00 
Snieglentės. „Burton US Open“. Pusvamzdžio 
rungtis. Vyrai. 14.00 Rusijos „Premier league“. 
„Rostov“ - CSKA. 2016-03-12. 16.00 WTA Tian-
jin. Moterų tenisas. Alison Riske - Belinca Bencic. 
Finalas. 20.00 Čempionai LT.Grappling. Pakruojis 
2016. 21.00 „NBA Action“. Krepšinio lygos apž-
valga. 22 laida. Premjera. 24.00 „M1 Iššūkis“. 
Brazilija - JAV vakarai. Kovinis sportas. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.25 „Formulė-1“. Australijos GP treniruotė 2. 
9.05 Krepšinis. Eurolyga. „Barcelona“ - „Real“. 
11.10 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Bayern“ 
- „Juventus“. 13.00 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos ketvirtfinalio burtai. 13.30 Futbolas. UEFA 
Europos lyga. „Manchester United“ - „Liverpool“. 
15.20 „Trans World Sport“ žurnalas. 16.20, 4.25 
Futbolas. Anglijos Premier lygos žurnalas. 16.50 
Motosportas. Kataro MotoGP treniruotė 2. 17.55 
Krepšinis. Eurolyga. CSKA - „Laboral Kutxa“. 
19.45 Motosportas. Kataro MotoGP treniruotė 3. 
20.50 Boksas. 21.40 Krepšinis. Eurolyga. „Olym-
piacos“ - „Žalgiris“. 23.45, 6.05 Krepšinis. Euro-
lyga. „Unicaja“ - „Crvena Zvezda“. 1.35 Futbolas. 
UEFA Čempionų lygos apžvalga. 

 EUROSPORT
6.30, 15.15, 0.20 Biatlonas. Pasaulio taurė. Ru-
sija. 7.30, 9.30, 11.15, 16.30 Šuoliai su slidėmis 
nuo tramplino. Pasaulio taurė. Slovėnija. 8.30, 
18.00, 1.00 Žiemos sporto apžvalga. 10.00 Au-
tomobilių sportas. E formulė. Meksika. 10.30, 
14.30, 19.00 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. 
12.00, 19.30 Lengvoji atletika. Pasaulio uždarų-
jų patalpų čempionatas. JAV. 13.00 Futbolas. 
Čempionų lyga. 14.00 Futbolas. Europos lyga. 
19.25, 0.15 Sporto apžvalga. 

„PAVELDĖTOJAI“
drama. JAV. 2011.
Režisierius: Alexander Payne.
Vaidina: George Clooney, Shailene Woodley, Amara Miller.

Metas - savo šeimai laiko neskiriantis vyras ir dviejų mergaičių tėvas, 
vadovaujantis kartu su pusbroliais paveldėtam nerestauruoto nekilnoja-
mojo turto trestui. Metui besiruošiant parduoti trestą už kelis milijonus, 
žmona patiria sunkią galvos traumą irklavimo lenktynėse, ir vyriškiui 
tenka iš naujo permąstyti savo santykius su dukromis.

„HADSONO VANAGAS“
VeiKsmo Komedija. JAV. 1991.
Režisierius: Michael Lehmann.
Vaidina: Andie MacDowell, 
Danny Aiello, Bruce Willis.

Į laisvę grįžta dešimtį metų kalėjęs 
Edis. Likusią gyvenimo dalį jis pasi-
ryžta nugyventi garbingai. Tačiau 
aplinkybės susiklosto taip, kad jis, gel-
bėdamas draugo gyvybę, priverčia-
mas imtis senosios vagies profesijos. 

TV8
21.00

LNK
23.15

TV3
23.50

TV6
0.50

rekomenduoja
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6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Beibleidai. Metalo 

meistrai“ (N-7).
7.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meistrai“ 
(N-7).

7.55 „Ančiukas Donaldas 
ir draugai“ (N-7).

8.30 „Madagaskaro 
pingvinai“ (1) (N-7).

9.00 Mitybos ir sporto 
balansas.

9.30 Mamyčių klubas.
10.00 Svajonių ūkis.
10.30 Skonio lenktynės.
11.00 „Šaunusis peliukas 

detektyvas“ (N-7).
12.35 Komedija 

„Raganaitės“ (N-7).
14.15 Komedija „Padavėjų 

varžybos“ (N-7).
16.15 Ekstrasensai 

detektyvai (N-7).
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.25 Eurojackpot.
19.30 Romantinė komedija 

„Princesės dienoraš-
tis 2. Karališkosios 
sužadėtuvės“ (N-7).

21.50 Veiksmo f. 
„Transporteris 2“ 
(N-7).

23.35 Trileris „Tranzitas“ 
(N-14).

1.15 Trileris „Įkalintas“ 
(N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Džiumandži“.
6.55 „Mažieji Tomas ir 

Džeris III“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Žuviukai 
burbuliukai“.

7.45 „Sandžėjus ir 
Kreigas“.

8.10 „Harvis Biksas“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

šou“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Bjaurusis 

ančiukas“.
10.00 „Makaka Markas“.
11.30 Komedija „Mis 

Slaptoji agentė“ 
(N-7).

13.40 Pričiupom! (N-7).
14.05 „Gyvenimo šukės“ 

(N-7).
16.00 Beatos virtuvė.
17.00 Nauja legenda.
18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
19.30 Nuotykių filmas 

šeimai „Alvinas ir 
burundukai“.

21.15 Veiksmo f. 
„Transformeriai. 
Tamsioji Mėnulio 
pusė“ (N-7).

0.15 Romantinė 
komedija „L.O.L.“ 
(N-14).

2.00 Komedija „Vėpla“.

6.00 LR himnas.
6.05 Bėdų turgus.
6.45 Specialus tyrimas.
7.40 Karinės paslaptys.
8.30 Misija. Vilnija.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
9.30 Žinios. Orai.
9.35 Labas rytas, Lietuva.
10.30 Žinios. Orai.
10.35 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva.
12.00 „Neįtikėtini Afrikos 

laukiniai gyvūnai“.
13.00 „Akistatos“. 

„Šanel prieš 
Skjapareli. Juoda ir 
rožinė“ (subtitruota).

14.00 „Daktaro Bleiko 
paslaptys“ (N-7).

16.00 Žinios. 
16.15 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu.
16.45 Sveikinimų koncertas.
18.30 Šiandien.
18.50 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.00 Eurovizija 2016. 

Prognozės.
22.40, 0.20 Trumposios 

žinios.
22.45 Komedija „Ponas 

tėtė“ (subtitruota,).
0.25 „Neįtikėtini Afrikos 

laukiniai gyvūnai“. 

 18.50  Bėdų turgus 11.00  „Šaunusis 
 peliukas detektyvas“

ŠeŠtadienis

„TRANSPORTERIS 2“
Veiksmo filmas. Prancūzija, JAV. 2005.
Režisierius: Louis Leterrrier.
Vaidina: Jason Statham, Alessandro Gassman, Amber Valletta.

Ilgus metus pavojingus krovinius gabenęs Frenkas galiausiai nutaria 
pailsėti. Nuo pavojingos praeities vyriškis mėgina pasislėpti Majamyje. 
Čia jis įsidarbina turtingos šeimos vairuotoju ir asmens sargybiniu. Ta-
čiau ramybė trunka neilgai. Kai nežinomi nusikaltėliai pagrobia Frenką 
pasamdžiusios poros sūnų, herojui tenka prisiminti visus savo karinės 
ir kriminalinės praeities įgūdžius.

rekomenduoja

„TRANSFORMERIAI. 
TAMSIOJI MĖNULIO PUSĖ“
Veiksmo filmas. JAV. 2011.
Režisierius: Michael Bay.
Vaidina: Shia LaBeouf, Josh 
Duhamel, John Malkovich.

1969-aisiais amerikiečiai išsilai-
pina Mėnulyje ir tamsiojoje jo 
pusėje randa milžinišką kovinį 
robotą. Po ilgų nesutarimų ir 
tarpusavio kovos autorobotai 
ir deseptikopai įsivelia į konf-
liktą tarp Rusijos ir JAV. Semas 
privalo stoti ginti savo draugų 
autorobotų. 

„DVIGUBAS SMŪGIS“
Veiksmo filmas. JAV. 1991.
Režisierius: Sheldon Lettich.
Vaidina: Jean-Claude 
Van Damme, Geoffrey Lewis, 
Alonna Shaw.

Dvynius dar kūdikystėje atskyrė 
kraupus įvykis - tėvų nužudy-
mas. Aleksas buvo numestas ant 
našlaičių prieglaudos slenksčio ir 
užaugo Honkonge, o Čedas, išgel-
bėtas apsauginio Frenko, atsidūrė 
užsienyje. Darbo reikalais jie lan-
kosi Honkonge ir Čedas pamato 
savo kopiją - brolį Aleksą. 

„NEPADORUS PASIŪLYMAS“
Drama. JAV. 1993.
Režisierius: Adrian Lyne.
Vaidina: Robert Redford, Demi 
Moore, Woody Harrelson.

Jauna sutuoktinių pora turi puikius 
darbus. Ji - nekilnojamojo turto 
agentė, o jis - architektas. Jie randa 
puikią vietelę savo svajonių namui 
ir paima paskolą jo statybai. Porelė 
įklimpsta į skolas ir gali netekti viso 
savo turto. Vienintelė galimybė grei-
tai užsidirbti - lošimas Las Vegase. 

LNK
21.15

 TV8
6.40 Skonio lenktynės. 7.10 „Puolusių an-
gelų miestas“ (N-7). 8.05 Senoji animacija. 
9.00 „Linksmieji traukinukai“. 9.30 „Teletabiai“. 
10.00 „Rezidentai“ (N-7). 12.00 Padėkime augti. 
12.30 Mankštinkitės. 13.00 „Jaunieji gydytojai“ 
(N-7). 15.00 Pakartok! (N-7). 18.00 „Agatos 
teisė“ (N-7). 19.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 „Valstybinis romanas“ (N-7). 22.50 „Be-
veik ištekėjusios“ (N-7). 0.35 „Agatos teisė“ 
(N-7). 

 INFO TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30, 10.30 Info diena. 
14.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 
15.00 Autopilotas. 15.30 KK2 (N-7). 17.40 
Dviračio šou. 18.40 Pagalbos skambutis 
(N-7). 19.30 „Skaitmeninė detoksikacija. Trys 
mėnesiai be išmaniųjų technologijų“. 20.30, 
3.50 Valanda su Rūta. 22.00 Dabar pasaulyje. 
Išvados. Žinios rusų k. 22.30 Autopilotas. 
23.00 Yra, kaip yra (N-7). 1.00 24 valandos 
(N-7). 3.00 Bus visko. 5.30 Sveikatos ABC 
televitrina. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.40 
Grok, mylimas akordeone! 7.30 Vaikų klubas. 
7.45 „Juokingi kamuoliukai. Nauji nuotykiai“. 8.05 
Gudrutės ir gudručiai. 8.45 Ganytojo žodis. 9.15 
Idealus remontas. 10.05 „Maša ir lokys“. 10.25 
Skanėstas. 11.00, 15.00 Naujienos. 11.20 Links-
mųjų ir išradingųjų klubas. 13.10, 15.20 „Izmailo-
vo parkas“. 16.15 „Spąstai Pelenei“. 20.00 Laikas. 
20.20 Pasverti ir laimingi 4. 0.10 Šiandien vakare. 

 RTR PLANETA (BALTIJA)
6.40, 10.10, 13.20 Žinios. Maskva. 7.00, 10.00, 
13.00 Žinios. 7.10 Tyrimą atlieka žinovai. 8.10 
Eismo taisyklės. 9.05 Elina Bystrickaja. 10.25 
Visa Rusija. 10.40 „Ogariovo 6“. 12.30 „Atleisti 
už viską“. 13.30 „Atleisti už viską“. 15.00 Tiesa 
vyne. 19.00 Žinios. 20.00 Tiesa vyne. 23.45 
„Vienintelė“. 1.35 „Šeši arai laimės“.

 REN
7.20 Kviestinė vakarienė. 12.05 Čapman paslaptys. 
13.50 Pažink mūsiškius! 14.40 Rusiškas vairavi-
mas. 15.35 „V ir M“. 16.40 Labiausiai šokiruojan-
čios hipotezės. 18.30 „Tyrimo paslaptys 14“. 20.10 
„Jumorina“. 21.50 „Imperatoriaus meilė“. 0.15 
„Retromanija. 1981 metai“. 1.25 Žiūrėti visiems! 

TV6
22.30

TV3
21.50

TV1
22.45

 14.05  „Gyvenimo 
 šukės“
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7.10 Amerikos talentai.
9.00 Statyk!
9.30 Apie žūklę.
10.00 Akivaizdu, bet neįti-

kėtina.
11.00 Pasaulio galiūnų čem-

pionų lygos etapas 
Suomijoje. 2015 m.

12.00 „Mano mylimiausia 
ragana“ (N-7).

13.00 „Viena už visus“.
14.00 Mistinės istorijos (1).
16.00 „Kas žudikas? 

Baudžiamosios 
bylos“ (N-7).

17.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

18.00 „Kvapų detektyvas“.
19.00 Labai juokinga laida.
19.30 Dainuok mano dainą 3. 

Dalyvauja: Č.Gabalis, 
S.Januška, Mia, 
K.Krysko-Skambinė, 
V.Mauručaitė, 
L.Mondeikaitė, 
A.Pilypaitė, T.Augulis, 
A.Vilčinskas, 
L.Pačkauskas.

21.30 Veiksmo f. „Tikras 
teisingumas. Mirtina 
sankryža“ (N-14).

23.15 Siaubo trileris 
„Juodojo ežero 
paslaptis“ (N-14).

0.55 Veiksmo f. 
„Užtikrintas teisingu-
mas“ (N-14).

7.05 Programa.
7.09 TV parduotuvė.
7.25 Šiandien kimba.
8.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.30 „Viskas apie 

gyvūnus“.
10.00 Vaivos pranašystės 

(N-7).
11.00 „Detektyvas Linlis“ 

(N-7).
13.00 Muzikinis 

gimtadienis.
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 

Žinios. Orai.
15.20, 16.20 „80-ieji“ 

(N-7).
17.30 Kuriame ateičiai.
17.35 Nuoga tiesa (N-7).
18.35 „Miestai ir 

žmonės“.
18.40 „Sparnuočių gyve-

nimas. Skraidyti ar 
neskraidyti“.

19.50 „Vandenyno 
milžinai“ (N-7).

21.30, 3.35 
„Griausmaširdis“ 
(N-14).

0.10 „Kruvina žinutė“ 
(N-14).

2.05 „Detektyvas Linlis“ 
(N-7).

5.30 „Vandenyno milži-
nai“ (N-7).

6.20 „Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
6.45 Rytas su Jurgiu Kairiu.
7.30 Duokim garo!
9.00 Vilniaus albumas.
9.15 Trembita (subtitruota).
9.30 Menora (subtitruota).
9.45 Vilniaus sąsiuvinis.
10.00 Krikščionio žodis.
10.15 Kelias (evangelikams).
10.30 „Avgustynas Volo-

šynas. Nepriklau-
somybės šviesulys - 
virš Sidabro žemės“. 

11.00 Septynios Kauno 
dienos.

11.30 Mūsų dienos - 
kaip šventė.

13.00 „Naisių vasara“.
13.45, 15.30 Pasaulio biat-

lono taurė. 
14.30 Legendos.
15.15 ...formatas. Poetas 

Julius Keleras.
16.15 „Napoleonas Kitkaus-

kas. Kertiniai akmenys“.
17.15 „Mažasis princas“.
17.45 Žinios. 
18.00 Muzika gyvai. 
19.30 Muzikos savaitė.
20.00 ARTS21. 2016 m.
20.30 „Žalčio žvilgsnis“.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Panorama.
23.00 Koncertuojanti Europa.
23.45 „Gatvės vaikai“.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Būrėja“.
7.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

8.40 „Moterys, pakei-
tusios pasaulį. 
Karalienė Luizė“ 
(N-7).

9.35 Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Visa tiesa apie 
kates“.

11.25 „Tai bent 
žvėrynėlis!“

11.55 Naidželo Sleiterio 
vakarienė.

12.30 Kasdien virtuvėje 
su Reičele Alen.

13.00 „Sodininkų 
pasaulis“.

14.00 „Superauklė“ (N-7).
14.55 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Būrėja“.
17.00 „Džeikas, Storulis ir 

šuo“ (N-7).
19.00 „Meilė fiorduose. 

Atsisveikinimas su 
Hana“ (N-7).

21.00 „Vyriausiasis ins-
pektorius Benksas. 
Žaidimas su ugnimi 
(N-14).

22.45 „Nepadorus pasiūly-
mas“ (N-7).

0.55 Magai.

6.15 Teleparduotuvė.
6.30 Topmodeliai (N-7).
7.30 Ledo kelias (N-7).
8.30 Gražiausi žemės 

kampeliai.
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Universitetai.tv.
10.00 Pavojingiausi pasau-

lio keliai (N-7).
11.00 Su Anthony 

Bourdainu be rezer-
vacijos (N-7).

12.00 Futbolo.tv.
12.30 Topmodeliai (N-7).
13.30 Jokių kliūčių! (N-7).
14.30 Aukščiausia pavara.
15.35 Juokingiausi Amerikos 

namų vaizdeliai.
16.00 Pavojingiausi pasau-

lio keliai (N-7).
17.00 Lietuvos krepšinio 

lygos rungty-
nės. Pasvalio 
„Pieno žvaigž-
dės“ - Panevėžio 
„Lietkabelis“. 

19.00 „Taksi 4“ (N-7).
20.50 Juokingiausi Amerikos 

namų vaizdeliai.
21.00 Be stabdžių (N-14).
21.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
22.30 „Dvigubas smūgis“ 

(N-14).
0.45 „Išsigelbėjimo bul-

varas“ (N-14).
2.20 „Salemas“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

10.30 „Aukščiausios 
klasės  
automobiliai“.

11.30 Kas paleido 
šunis?

12.00 „Beorė erdvė“ 
(N-7).

13.00 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

13.30 „Virtuvė“ (N-7).
14.00 Senoji knyga: 

lotyniška  
knyga LDK  
teritorijoje.

14.30 „Broukenvudo 
paslaptys“ (N-7).

16.20 „Virtuvės 
karaliai“.

16.50 „Alfa ir Omega“.
18.20 „Baltoji gorila 

Snaigė“.
20.00, 23.25 Klaipėdos 

savaitė.  
Savaitės įvykių  
apžvalga.

20.30 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

21.40 „Šokių kovos“ 
(N-7).

23.55 Reidas.
0.25 „Beorė erdvė“ (N-7).

 13.00  „Naisių vasara“ 17.35  Nuoga tiesa 19.00  Labai juokinga 
 laida

 11.30  Kas paleido
 šunis?

 13.00  „Sodininkų 
 pasaulis“

TV PROGRAMAkovo 19 d. 

 NTV Mir
9.00, 12.00, 15.00 Šiandien. 9.25 Pagrindinis kelias. 
10.00 „Gyvas ir negyvas maistas“. S.Maloziomovo 
mokslinis tyrimas. 10.55 Buto klausimas. 12.20 Aš 
lieknėju. 13.20 Važiuosime, pavalgysime! 14.05 
„Muchtaro sugrįžimas 2“. 15.20 „Sudaužytų ži-
bintų gatvės 11“. 17.00 Tyrimą atliko... 18.00 
„Centrinė televizija“ su V.Takmenevu. 19.00 
Naujos rusiškos sensacijos 20.00 Tu nepatikėsi! 
21.00 „UGRO-2“. 1.15 „Viskas įskaičiuota“. 

 TV PoloNia
6.40 „Laimės spalvos“. 8.30 Klausimai per pusry-
čius. 11.30 Nepaprastų vietų keliais. 11.50 Polonija 
24. 12.20 Sveika, Polonija. 13.20 Tėvas Mateušas. 
14.15 „Ir gėriui, ir blogiui“. 15.20 Myliu tave, 
Lenkija. 17.00 Kultūringieji PL. 18.00 Lenkų@
lenkų žodynas. 18.30 TV ekspresas. 18.55 „M, kaip 
meilė“. 19.50 Publicistinė laida. 20.45 Animacinis 
f. 21.00 Žinios. 21.45 Sodyba. 22.45 Persona non 
grata. 0.45 Lenkijos dainų festivalis Opolėje. 

 TV1000
9.10 „Monako princesė“. 11.10 „Takers“. 13.10 
„Tobulas jausmas“. 15.10 „Breakin’ All the Rules“. 
17.00 „Joe“. 19.00 „Mano žmona - ragana“. 21.10 
„Ar girdėjai apie Morgans?“ 23.10 „Fortepijonas“. 

 DiscoVery 
6.10 Kaip tai veikia? 6.35 Kaip tai pagaminta? 
7.00 Kaip tai veikia? 7.25 Greiti ir triukšmingi. 
8.15 Penktoji pavara. 9.10 Fantom Works 
dirbtuvės. 10.05 Aukcionai. 10.55, 22.00, 4.30 
Sandėlių medžiotojai Britanijoje. 11.50 Karai 
dėl bagažo. 12.40 Sandėlių karai. Kanada. 
15.25 Aukso karštinė. 16.20 Deimantų me-
džiotojai. 17.15 Išgyvenk! 18.10 Vyras, mo-
teris, gamta. 19.05 Išgyventi su Edu Stafordu. 
20.00 Į gamtą su B. Grilsu ir B. Obama. 21.00, 
2.50 Ieškant ginklo. 22.30 Paskui nykstantį 
pasaulį. 0.30, 5.20 Likvidatorius. 1.00 Blo-
giausias scenarijus. 1.55 Turto gelbėtojai. 
3.40 Sprogimai. 

 TraVel
6.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 18.00 
Naujo būsto paieška. 9.00 Turto gelbėtojai. 
10.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 11.00 Karai 
dėl bagažo. 12.00 Viešbučių verslas. 16.00 
Neįtikėtini priemiesčio namai. 17.00 Neįpras-
tos vilos. 20.00 Kelionė po prieskonių šalį. 
Turkija. 21.00, 2.00 Neįprastas maistas. 23.00 
Įkaušęs keliautojas. 24.00 Motociklu po Kiniją. 
1.00 Nežinoma ekspedicija. 3.00 Dvasiniai 
ieškojimai. 4.00 Prabangios kelionės. Vakarų 
Australija. 

 aNiMal PlaNeT
6.36 Beždžionių gyvenimas. 7.25 Namai me-
džiuose. 11.55, 22.55 Ostinas Styvensas. 12.50, 
1.40 Afrikos medžiai. 13.45 Čarlis ir Džesika. 
14.40 Gyvūnų inspektoriai Pietų Afrikoje. 15.35 
Echo ir Ambozelio drambliai. 16.30 Deivas Sel-
monis. Gyvenimas su liūtais. 17.25, 5.49 Afrikos 
tankmėje. 18.20, 22.00 Kova su brakonieriais. 
19.15, 23.50 Aligatorių tramdytojai. 20.10 Kroko-
dilų ataka. 21.05 Pavojingiausios JAV gyvatės. 

 sPorT1
8.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. Argentina. 
10.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madri-
do „Real“ - Andoros „MoraBanc“. 2016-06-13. 
12.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Vitesse“ - 
„Feyenoord“. 2016-03-13. 14.00 NBA krepšinio 
lyga. Los Andželo „Clippers“ - Klivlando „Ca-
valiers“. 2016-03-13. 16.00 KOK World Series. 
Bušido kovos. Alytus. 18.00 Rusijos „Premier le-
ague“ 20 turo apžvalga. 18.30 Tiesioginė translia-
cija. Rusijos „Premier league“. CSKA - „Kuban“. 
20.20, 2.45 „NBA pasaulis“. Speciali krepšinio 
laida. 20.45 Tiesioginė transliacija. Olandijos 
„Eredivisie“ lyga. „Feyenoord“ - „De Graafchap“. 
23.15 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 
24.00 Tiesioginė transliacija. NBA krepšinio lyga. 
Šarlotės „Hornets“ - Denverio „Nuggets“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.55 „Formulė-1“. Australijos GP kvalifikacija. 
9.15 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Atletico“ - 
„PSV Eindhoven“. 11.05 Futbolas. UEFA Čempi-
onų lyga. „Bayern“ - „Juventus“. 12.55 Boksas. 
14.10 Futbolas. Premier lygos apžvalga. 14.40 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Everton“ - „Ar-
senal“. 16.55 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Crystal Palace“ - „Leicester“. 19.00 Futbolas. 
UEFA Čempionų lygos apžvalga. 19.30 Moto-
sportas. Kataro MotoGP kvalifikacija. Tiesioginė 
transliacija. 20.30 Motosportas. Kataro MotoGP 
Moto3 kvalifikacija. 21.30 Motosportas. Kataro 
MotoGP Moto2 kvalifikacija. 22.30 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Swansea“ - „Aston 
Villa“. 0.20 Ledo ritulys. KHL pusfinalis. 

 eurosPorT
6.00, 10.15, 1.05, 5.30 Šuoliai su slidėmis 
nuo tramplino. Pasaulio taurė. Slovėnija. 6.45, 
8.15, 0.05 Žiemos sporto apžvalga. 7.45, 13.45, 
23.30, 5.00 Biatlonas. Pasaulio taurė. Rusija. 
9.15, 12.45 Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. 
15.00, 15.45 Dviračių sportas. Italija. 15.30 
Dviračių sportas. 18.00 Jojimas. Prancūzi-
ja. 19.30, 24.00 Sporto apžvalga. 19.35, 1.45 
Lengvoji atletika. Pasaulio uždarųjų patalpų 
čempionatas. JAV. 

 12.00  Futbolo.tv
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 18.00  „Kvapų 
  detektyvas“

 16.45  „Knygnešys“ 11.00   Dainų dainelė 
   2016

 

 9.00  Sveikatos ABC
  televitrina

 14.30  „Šuo vardu 
   Diukas“

 TV8
6.30 Mitybos ir sporto balansas. 7.00 „Puolusių 
angelų miestas“ (N-7). 8.00 Senoji animacija. 
9.00 „Linksmieji traukinukai“. 9.30 „Teletabiai“. 
10.00 „Nuovada“ (N-7). 12.00 Mamyčių klubas. 
12.30 Mankštinkitės. 13.00 „Jaunieji gydytojai“ 
(N-7). 15.00 Pakartok! (N-7). 18.00 „Agatos 
teisė“ (N-7). 19.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.00 „Vasara Islandijoje“ (N-7). 22.55 „Vals-
tybinis romanas“ (N-7). 0.40 „Agatos teisė“ 
(N-7). 

 Info TV
6.00 Teleparduotuvė. 6.30 Apie žūklę. 7.00 
Diagnozė. Valdžia. 8.00 KK2 (N-7). 10.05 Dvi-
račio šou. 12.00 Valanda su Rūta. 13.30 Beatos 
virtuvė. 14.30 24 valandos (N-7). 16.30 Yra, 
kaip yra (N-7). 19.30, 0.30 Diagnozė. Valdžia. 
20.30, 21.30 A.Ramanauskas Plius. 21.00 „Alfa“ 
savaitė. 22.00 Dabar pasaulyje. Savaitė. Žinios 
rusų k. 22.30 „Skaitmeninė detoksikacija. Trys 
mėnesiai be išmaniųjų technologijų“. 23.35 
Nuo.. Iki. 1.25 Ne vienas kelyje. 1.55 KK2 (N-7). 
4.10 Dviračio šou.

 PBK
6.10, 1.05 EURONEWS. 6.40, 9.00, 11.00 Naujie-
nos. 6.50 Armijos parduotuvė. 7.30 Vaikų klubas. 
Animacija. 7.50 „Juokingi kamuoliukai. Pin-ko-
das“. 8.05 Sveikata. 9.15 Kol visi namie. 10.00 
„Maša ir lokys“. 10.25 Fazenda. 11.25 Sąmokslo 
teorija. 12.20 „Kinijos atradimas“. 12.50 Padriki 
užrašai. 13.05 A.Malinino koncertas. 14.55 „Par-
fumerė“. 18.50 „Juoda - balta“. 20.00 „Pamaskvio 
vakarai“. 21.00 Laikas. 23.10 „Skėriai“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.20 „Bobų karalystė“. 7.20 Pats sau režisierius. 
8.10 J.Petrosiano humoro laida. 8.40 Rytinis 
paštas. 9.20 Žinios. Maskva. 10.00 Žinios. 10.15 
Juoktis leidžiama. 12.10 Sulaukti meilės. 13.00 
Žinios. 13.15 Sulaukti meilės. 16.25 Šokiai su 
žvaigždėmis. 19.00 Žinios. 21.00 Sekmadienio 
vakaras su V.Solovjovu. 23.30 Karštais pėdsa-
kais. 1.20 „Dviese naujame name“.

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.15 „Retromanija. 1981 metai“. 
8.30 „V ir M“. 9.25 Rusiškas vairavimas. 10.20 
Paskutinę akimirką. 10.45 Žiūrėti visiems! 11.35 
„Manija“. 18.45 „Jumorina“. Juoko festivalis. 20.35 
„Sūnėnas“. 0.10 „Druska“. 1.20 Žiūrėti visiems! 

 nTV MIR
7.00, 9.00, 12.00, 15.00 Šiandien. 7.20 Apžiūra. 
7.55 „Centrinė televizija“ su V.Takmenevu. 9.25 
Pirmoji pavara. 10.05 Technikos stebuklai. 10.55 
Sodininkų atsakas. 12.25 Valgome namie! 13.00 
Vartotojų teisių apsauga. Nesileisk apgaunamas! 
14.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 15.25 „Sudaužy-
tų žibintų gatvės 11“. 17.05 Tyrimą atliko... 18.00 
Savaitės akcentai. 18.48 Pozdniakovas. 19.00 
„Svetimas“. 22.55 „Aš skaičiuoju. Vienas, du, 
trys, keturi, penki“. 0.50 „Nugalėję mirtį“. 

 TV PolonIa
6.35 Publicistinė laida. 7.25 Lenkiškumo ambasa-
dorius. 8.30 Opolė bisui. 9.20, 18.25, 1.25 Lenkija 
su Miodeku. 9.30 Astronariumas. 10.00, 20.25, 
2.25 „Drakono Polo nuotykiai“. 10.20 Pogodziakų 
rūpesčiai. 10.35 Povandeninė ABC. 10.50 Grūdas. 
11.20 Persirengėliai. 12.35 Laisvas ekranas. 12.50 
Prie Tatrų. 13.00 Laukiame Pasaulio jaunimo 
dienų. 13.05, 13.25 Tarp žemės ir dangaus. 13.10 
Viešpaties Angelas. 14.00 Šv.Mišių transliaci-
ja. 16.00 Pramoginė laida. 16.25 „Okrasa laužo 
taisykles“. 16.55 Šeimynėlė.pl. 17.55 Valstybės 
interesai. 18.55, 1.35 „M, kaip meilė“. 19.50, 4.35 
Publicistinė laida. 20.45, 2.45, 3.40 Animacinis f. 
21.00, 3.00 Žinios. 21.45 „Merginos iš Lvovo“. 
22.40 TV teatras. Viengungių klubas.

 TV1000
7.10 „Ar girdėjai apie Morgans?“ 9.10 „Mano 
žmona - ragana“. 11.10 „Fortepijonas“. 13.10 „Dvi 
motinos“. 15.10 „Monako princesė“. 17.10 „Ta-
kers“. 19.00 „Šefas ant ratų“. 21.10 „Calvary“. 23.10 
„Profesionalai“. 1.10 „Mano žmona - ragana“.

 DIscoVeRy 
8.15 Greiti ir triukšmingi. 9.10 Automobilių per-
pardavinėtojai. 10.05, 17.15 Kubos chromas. 
10.55 Iliuzionistas. 11.50 Troja. 12.40 Sandė-
lių medžiotojai. 13.35 Nekilnojamojo turto karai. 
14.30 Likvidatorius. 15.25 Dalaso automobilių 
rykliai. 16.20 Retro automobiliai. 18.10 Kas dedasi 
Žemėje? 19.05 Edas Stafordas. 20.00 B.Grilsas. 
Sala. 21.00, 2.50 Įveikti baimes su B.Grilsu. 22.00, 
3.40 Laukinių kalnų karaliai. 23.00, 4.30 Kruizinių 
laivų katastrofos. 24.00, 5.20 Traukiniu į Aliaską.

 TRaVel
7.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 17.00 
Turto gelbėtojai. 10.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 
11.00 Karai dėl bagažo. 12.00 Pamiršta ir palaido-
ta. 13.00, 18.00, 23.00 Statybos Aliaskoje. 14.00, 
24.00 Vyrų irštvos. 15.00 Gyvenimas ant ežero. 
16.00 Namų restauravimo projektas. 20.00, 1.00 
Nežinoma ekspedicija. 2.00 Įkaušęs keliautojas. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Beibleidai. 

Metalo meistrai“ 
(N-7).

7.25 „Transformeriai. 
Maskuotės meistr ai“ 
(N-7).

7.55 „Ančiukas Donaldas 
ir draugai“  
(N-7).

8.30 Padėkime augti.
9.00 Statybų TV.
9.30 Virtuvės 

istorijos.
10.00 Svajonių sodai.
11.00 „Pabėgimas 

iš žemės planetos“ 
(N-7).

12.45 Komedija 
„Raganaitės 2“ 
(N-7).

14.30 Filmas šeimai 
„Šuo vardu Diukas“.

16.15 Ekstrasensai 
detektyvai  
(N-7).

18.30 TV3 žinios.
19.30 Trys muškietininkai. 

Istorijos, pakeitusios 
pasaulį  
(N-7).

22.00 Biografinė drama 
„Ledo žmogus“ 
(N-14).

0.10 Romantinė drama 
„Mano Afrika“  
(N-7).

6.30 „Džiumandži“.
6.55 „Mažieji Tomas 

ir Džeris III“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Žuviukai 
burbuliukai“.

7.45 „Sandžėjus ir 
Kreigas“.

8.10 „Harvis Biksas“.
8.35 „Tomo ir 

Džerio šou“.
9.00 Sveikatos ABC 

televitrina.
9.30 „Vasilisa Gražioji“.
10.00 Fantastinis f. 

„Mara ir Ugnianešys“.
11.45 Filmas šeimai 

„Čihuahua kailyje“.
13.35 Pričiupom! (N-7).
14.00 „Gyvenimo šukės“ 

(N-7).
16.00 Bus visko.
16.50 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Žvaigždžių duetai. 
22.00 Veiksmo f. 

„Pragaras rojuje“ 
(N-7).

0.10 Veiksmo trileris 
„Anakonda 2. 
Kruvinosios orchidė-
jos beieškant“.

2.00 Veiksmo f. 
„Transformeriai. 
Tamsioji Mėnulio 
pusė“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
6.35 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
7.30 Šventadienio mintys.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis 

su Zita Kelmickaite.
9.00 „Pasakininkas“.
9.30 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Mūsų gyvūnai.
11.00 Dainų dainelė 2016.
12.40 „Zanzibaras. 

Milžinų kraštas“.
13.35 „Paryžiaus paslaptys“.

„Garnjė operos 
paslaptis“  
(N-7).

15.10 „Pavojingi jausmai“.
16.00 Žinios.
16.15 Istorijos detektyvai.
17.00 Tėvų susirinkimas.
17.30 Lietuvos 

tūkstantmečio vaikai.
18.30 Šiandien.
19.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 „Giminės. Gy  ve-

nimas tęsiasi 2“.
21.50 Trumposios žinios.
21.55 „Didieji lūkesčiai“ 

(N-14).

7.00 Statyk!
7.30 Pasaulio galiūnų 

čempionų lygos 
etapas Suomijoje. 
2015 m.

8.30 Tauro ragas (N-7).
9.00 Autopilotas.
9.30 Krepšinio pasaulyje 

su Vidu Mačiuliu.
10.00 Sveikatos kodas.
11.00 „FAILAI X. 

Kriminalistikos  
istorija“.

12.00 „BBC dokumentika. 
Australijos  
kaubojus“.

13.00 Savaitės kriminalai 
(N-7).

13.30 Sveikinimų 
koncertas.

16.00 Išgyvenk, jei gali.
17.00 „Muchtaro 

sugrįžimas“  
(N-7).

18.00 „Kvapų detektyvas“ 
(N-7).

19.20 Veiksmo komedija 
„Persirengimo  
meistras“.

21.00 „Įkaitai“ (N-14).
22.00 Biografinė drama 

„Nuostabus protas“ 
(N-14).

0.30 Veiksmo f. 
„Tikras teisingumas. 
Mirtina sankryža“ 
(N-14).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Ekovizija.
10.40 „Laukinis pasaulis“.
11.10 „Kaip užauginti pla-

netą. Gyvybė  
iš šviesos“ (N-7).

12.10 Nacionalinė loterija.
12.15 Drąsūs. Stiprūs. 

Vikrūs.
13.15 „Genijai iš prigimties“.
13.55 „Vandens žiurkės“ 

(N-7).
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 

Žinios.
15.20, 16.20 

„80-ieji“ (N-7).
17.30, 1.50, 4.35 

24/7.
18.30 Patriotai (N-7).
19.30 Viskas. Aišku 

(N-7).
21.30 „Sukčius“ (N-7).
23.50 „Paslapčių sala“ 

(N-7).
2.35 Vantos lapas.
3.00, 5.20 

„Sparnuočių  
gyvenimas. Skraidyti 
ar neskraidyti“.

3.50, 6.10 
„Vandens žiurkės“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Ryto suktinis.
7.15 N.Rimskis-Korsakovas. 

Ispaniškasis kapričio.
7.35 „Linksmasis Do“.
9.00 Pažvelk į profesiją kitaip.
9.30 ARTS21. 2016 m.
10.00 „Gyvenimas salose“. 
10.30 Šv.Mišių tiesioginė 

transliacija iš Vilniaus 
Bernardinų bažnyčios.

12.00 Pasaulio biatlono 
taurė. Moterų 12,5 
km bendras star-
tas. Transliacija iš 
Chanty-Mansijsko.

13.00 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
13.30 ORA ET LABORA. 
14.00 Pasaulio biatlono 

taurė. Vyrų 15 km ben-
dro starto lenktynės. 
Tiesioginė transliacija.

15.00 Šventadienio mintys.
15.30 Kelias į UEFA EURO.
15.55 „Vivat Verdi“. 2 d.
16.45 Drama „Knygnešys“.
17.20 „Mažasis princas“.
17.45 Žinios.
18.00 „Sovietmečio rašyto-

jų laikysenos. Keblus 
palikimas“.

19.30 Kelias į namus.
20.00 Euromaxx.
20.30 Linija, spalva, forma.
21.15 Visu garsu.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Panorama.

 13.15  „Genijai iš 
   prigimties“

laisvalaikis 2 0 1 6  k o v o  1 8 45

kovo 20 d.

 18.05  „Meilei reikia 
  dviejų“

 19.00  „Formulė-1“ 14.00  „Superauklė“

 AnimAl PlAnet
7.25, 21.05 Krokodilų ataka. 8.15, 18.20, 22.00, 23.50 
Aligatorių tramdytojai. 9.10, 19.15 Kova su brako-
nieriais. 10.05, 20.10 Pavojingiausios JAV gyvatės. 
11.00 Žvejyba Amazonėje. 11.55, 22.55 Ostinas 
Styvensas. 12.50, 1.40 Tasmanijos tigro medžioklė. 
13.45, 2.35 Laukinė Indija. 14.40, 3.25 Bahamų 
salose. 15.35, 4.15 Laukinė Arktis. 16.30, 5.02 Rykliai 
Palau saloje. 17.25, 5.49 Didžiausi ir blogiausi. 

 SPort1
6.00 Rusijos „Premier league“. CSKA - „Kuban“. 
8.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Feyenoord“ - „De 
Graafchap“. 10.00 Čempionai LT.Grappling. 10.30 
„NBA pasaulis“. 10.45, 0.30 „NBA Action“. 11.15, 
20.20 NBA krepšinio lyga. Šarlotės „Hornets“ - Den-
verio „Nuggets“. Šiandien. 13.30 Tiesioginė translia-
cija. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „FC Barcelo-
na“ - Mursijos „UCAM“. 15.30 Tiesioginė translia-
cija. Olandijos „Eredivisie“ lyga. „FC Groningen“ - 
„Vitesse“. 17.20 „NBA pasaulis“. 17.45 Tiesioginė 
transliacija. Olandijos „Eredivisie“ lyga. „PSV Eind-
hoven“ - „AFC Ajax“. 19.35 Tiesioginė transliacija. 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Laboral Kutxa“ - 
„Unicaja“ (nuo 3 kėl.). 22.00 Tiesioginė translia-
cija. NBA krepšinio lyga. Dalaso „Mavericks“ - 
Portlando „Trail Blazers“. 1.00 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. „FC Barcelona“ - Mursijos „UCAM“. 

 ViASAt SPort BAltic
6.50 „Formulė-1“. Australijos GP lenktynės. Tie-
sioginė transliacija. 9.10 Anglijos Premier lyga. 
„Everton“ - „Arsenal“. 11.00 Kataro MotoGP 
kvalifikacija. 12.00 „Formulė-1“. Australijos GP 
lenktynės. 14.25 Premier lygos apžvalga. 15.25 
Anglijos Premier lyga. „Southampton“ - „Liver-
pool“. Tiesioginė transliacija. 17.30 Anglijos Pre-
mier lygos žurnalas. 17.55 Anglijos Premier lyga. 
„Manchester City“ - „Manchester United“. Tiesio-
ginė transliacija. 20.00 Kataro MotoGP lenktynės. 
Tiesioginė transliacija. 21.15 Kataro MotoGP 
Moto3 lenktynės. 22.30 Kataro MotoGP Moto2 
lenktynės. 23.45 Anglijos Premier lyga. „New-
castle“ - „Sunderland“. 1.35 Anglijos Premier 
lyga. „Tottenham“ - „Bournemouth“. 3.25 UEFA 
Čempionų lygos apžvalga. 5.00 KHL pusfinalis. 

 euroSPort
6.30, 19.45, 1.00 Lengvoji atletika. Pasaulio 
uždarųjų patalpų čempionatas. JAV. 7.15, 13.45 
Biatlonas. Pasaulio taurė. Rusija. 8.15, 18.30 
Žiemos sporto apžvalga. 9.15, 12.45 Kalnų 
slidinėjimas. Pasaulio taurė. 10.15, 15.30, 23.45 
Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio 
taurė. Slovėnija. 16.30 Jojimas. Prancūzija. 
19.30 Sporto linksmybės. 19.40 Sporto apžval-
ga. 0.55 Sporto naujienos.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Būrėja“.
7.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

8.40 „Moterys, pakeitu-
sios pasaulį.  
Sofi Šol“ (N-7).

9.35 Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Visa tiesa apie 
kates“.

11.25 „Tai bent žvėrynėlis!“
11.55 Naidželo Sleiterio 

vakarienė.
12.30 Kasdien virtuvėje su 

Reičele Alen.
13.00 Anthonis Bourdainas. 

Nepažįstami kraštai.
14.00 „Superauklė“ (N-7).
14.55 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Būrėja“.
16.30 Nemarus kinas. 

„Žmogžudystė Rytų 
eksprese“ (N-7).

19.00 „Rosamunde Pilcher. 
Abejojant meile“ 
(N-7).

21.00 „Vyriausiasis 
inspektorius 
Benksas. Velnio 
draugė“ (N-14).

22.50 „Smagus pasivažinė-
jimas“ (N-14).

0.35 „Šeštasis pojūtis“ 
(N-7).

6.35 Teleparduotuvė.
6.50 Topmodeliai (N-7).
7.50 Aukščiausia pavara.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Pavojingiausi 

pasaulio keliai (N-7).
11.00 Su Anthony Bourdai nu 

be rezervacijos (N-7).
12.00 Adrenalinas (N-7).
12.30 Topmodeliai (N-7).
13.30 Jokių kliūčių! (N-7).
14.30 Gražiausi žemės 

kampeliai.
15.00 Ledo kelias (N-7).
16.00 Pavojingiausi pasau-

lio keliai (N-7).
17.00 Lietuvos krepšinio 

lygos rungtynės. 
Utenos „Juventus“ - 
Kauno „Žalgiris“. 
Tiesioginė transliacija 
iš Utenos.

19.00 „Formulės-1“ 
pasaulio čempionato 
Didžiojo Australijos 
prizo lenktynės. 
Vaizdo įrašas.

21.30 TV3 žinios.
22.30 „12 vergovės metų“ 

(N-14).
1.15 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

2.05 „Salemas“ (N-14).
2.55 „Bobo užkandinė“ 

(N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Kai šaukia širdis“ 
(N-7).

10.30 „Virtuvės karaliai“.
11.00 Senoji knyga: 

lietuviškos knygos 
Mažojoje Lietuvoje.

11.30 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

12.30 Reidas.
13.00 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

13.30 Kas paleido 
šunis?

14.00 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

15.10 „Tekėk už manęs!“
17.05 „Virtuvė“ 

(N-7).
17.35 Įspūdingiausių 

interjerų  
dešimtukas.

18.05 „Meilei reikia dviejų“ 
(N-7).

20.00 „Aukščiausios 
klasės automobiliai“.

21.00 „Largo Vinčas“ 
(N-14).

22.55 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

23.25 „Supergreiti!“ 
(N-14).

„leDo ŽmoGuS“
Biografinė drama. JAV. 2012.
Režisierius: Ariel Vromen.
Vaidina: Michael Shannon, Chris Evans, James Franco.

Biografinis filmas apie samdomą žudiką Ričardą Kuklinskį. Jis garsėjo 
kaip šaltakraujis naikintojas, bet turėjo vieną taisyklę - nežudė moterų 
ir vaikų. Kuklinskio mafijos bosui tai reiškė, kad jis palieka nusikaltimų 
liudininkus, todėl paliepė Kuklinskiui susivienyti su kitu nusikaltėliu - 
keistuoliu Prondžu. Ši keista sąjunga bus jo pražūties pradžia.

tV3
22.00

„nuoStABuS ProtAS“
Biografinė drama. JAV. 2001.
Režisierius: Ron Howard.
Vaidina: Russell Crowe, 
Jennifer Connelly, Ed Harris.

Tikra istorija apie Džono Forbso 
Nešo jaunesniojo išgarsėjimą. Ilgai 
sirgęs šizofrenija, jis galiausiai apdo-
vanojamas Nobelio premija. Vienas 
ryškiausių XX amžiaus protų. Vienas 
skausmingiausių jo užtemimų.

„AnAKonDA 2. KruVinoSioS 
orcHiDĖJoS BeieŠKAnt“
Veiksmo trileris. JAV. 2004.
Režisierius: Dwight H.Little.
Vaidina: KaDee Strickland, 
Matthew Marsden.

Mokslininkų grupė išsiruošia į pavo-
jingą kelionę ieškoti juodosios orchi-
dėjos, kuri leistų prailginti žmonių 
gyvenimą. Tačiau jų pačių viltis išlikti 
vis labiau trumpina nesutarimai ir 
žmogiško kraujo ištroškusios gyvatės.

„SmAGuS PASiVAŽinĖJimAS“
kriminalinis trileris. JAV. 2001.
Režisierius: John Dahl.
Vaidina: Steven Zahn, 
Paul Walker, Leelee Sobieski.

Liuisas dar mokykloje pamilo Veną, 
tad nenuostabu, kad vos tik ji pra-
sitarė trokštanti vasaros atostogų 
grįžti namo, jis nusiperka automobilį 
ir skuba jos parsivežti. Pakeliui Liuisas 
iš kalėjimo ištraukia savo brolį Fulerį...

BtV
22.00

tV1
22.50

lnK
0.10

rekomenduoja



6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
8.25 „Ponas Jangas“.
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“ (N-7).
10.00 TV serialas „Virtuvė“.
11.00 Animacinė komedija 

„Hortonas“.
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 TV serialas „Mažoji 

nuotaka“ (N-7).
15.30 TV serialas „Aistra ir 

valdžia“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas 

„Rezidentai“ (N-7).
20.00 TV serialas „Apie 

mus ir Kazlauskus“.
21.00 TV serialas 

„Nuovada“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 

TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 TV serialas „Apsukrios 

kambarinės“ (N-14).
23.30 TV serialas „Kastlas“.
0.30 TV serialas 

„Detektyvas 
Bekstriomas“ (N-14).

1.25 TV serialas 
„Naujokė“ (N-7).

2.15 TV serialas „Virtuvė“.

6.25 Dienos programa.
6.30 „Smalsutė Dora“.
6.55 „Rožinė pantera“.
7.25 „Madagaskaro pin-

gvinai“.
7.50 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“ 
(N-7).

9.50 24 valandos (N-7).
10.45 Pagalbos skambutis 

(N-7).
11.45 Nuo... Iki.
12.45 Bus visko.
13.30 „Rožinė pantera“.
13.55 TV serialas „Svajonių 

princas“.
14.25 TV serialas „Juodieji 

meilės deimantai“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai. 

Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Nuo... Iki.
21.30 Žinios. Verslas. 

Sportas. Orai.
22.15 Veiksmo f. „Prezidento 

sprendimas“ (N-7).
0.55 TV serialas „Kultas“ 

(N-14).
1.40 TV serialas 

„Vampyro  
dienoraščiai“ (N-14).

2.25 TV serialas „Strėlė“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 „Komisaras 

Štolbergas“ (N-7).
11.00 Kas ir kodėl?
11.30 Bėdų turgus.
12.15 Savaitė.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.10 „Komisaras 

Štolbergas“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Teisė žinoti.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 „Pabėgėliai - priimti 

ar deportuoti?“
23.25 Trumposios žinios.
23.30 Durys atsidaro.
24.00 Klausimėlis.lt.
0.15 Stilius.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.

 21.30  Teisė žinoti 18.30  TV3 žinios  11.45  Nuo... Iki

Pirmadienis

 TV8
6.55 TV Pagalba. 8.35, 16.00 Oliverio tvistas. 
9.35 „Linksmieji traukinukai“. 10.05 Senoji ani-
macija. 11.05 „Vasara Islandijoje“. 13.00, 17.00 
„Laukinukė“. 14.00 „Pasmerkti 3“. 15.00 , 0.50 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 18.00, 22.55 „Tai - 
mano gyvenimas“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. Se-
noji animacija. 21.00 „Vasara prie Liljos ežero“.

 Info TV
6.00 Krepšinio pasaulyje. 6.30 Tauro ragas. 7.00 
Pagalbos skambutis. 8.00, 12.45 „Alfa“ savaitė. 8.30 
Diagnozė. Valdžia. 9.30 Žinios. 10.25 Nuo... Iki. 
11.15 Valanda su Rūta. 13.15 „Skaitmeninė detok-
sikacija. Trys mėnesiai be išmaniųjų technologijų“. 
14.20 Yra, kaip yra. 15.25 KK2. 16.10 24 valandos. 
17.00, 22.30, Info diena. 21.00 A.Ramanauskas 
Plius. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Dabar pasaulyje. 

 PBK
9.00, 12.00, 13.45 Naujienos. 9.35 Gyvenk sveikai! 
10.30 Skanėstas. 11.25, 12.20 Šiandien vakare. 
13.15 Tabletė. 14.00 „Irina Alfiorova“ 15.00 Vy-
riška/Moteriška. 16.00 Naujienos. 16.45 Mados 
nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul 
kalba. 20.00 Laikas. 20.35 Lietuvos laikas.  21.00 
„Raudonoji karalienė“. 23.10 Vakaras su Urgantu. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Naujienos. 10.35, 
13.30, 16.30, 18.35 Žinios. Maskva. 10.55 „Didžio-
ji orka“. 14.00 „Giulčataj. Meilės vardan“. 17.15 
Tiesioginis eteris. 20.00 „Leningradas 46“. 21.55 
„Sąžiningas detektyvas“. 22.55 „Žvalgybos žaidi-
mai. Nemuzikali istorija“. 0.20 „Skubiai į numerį!“

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.15, 20.25 Kviestinė vakarienė. 
8.10, 15.35 „Šeimos dramos“. 10.00 Tinkama prie-
monė. 10.55 „Didžiosios paslaptys“. 11.50, 19.25 
Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 12.45 „Mokslo 
apgauti“. 13.40 Kokie žmonės. 14.40 Gyva tema.  
17.30 Tinkama priemonė. 18.25 Keista byla. 21.25 
Slaptosios teritorijos. 23.15 Žiūrėti visiems!  

 nTV MIR
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 9.20 „Mas-
kva. Trys stotys 2“. 11.00 Prisiekusiųjų teismas. 
12.25 Apžvalga. 12.55 „Susitikimo vieta“. 13.55 
Veidrodis herojui. 15.20 „Sudaužytų žibintų ga-
tvės 12“. 17.00 Kalbame ir rodome. 18.45 „Patru-
lis“. 20.30 „Bitininkas“. 22.25 Dienos apžvalga. 
22.50 „Kurtinys. Sugrįžimas“. 23.50 „Susitikimo 
vieta“. 0.50 „Viskas įskaičiuota“. 

„KaRKlŲ ŽMoGUS“
Siaubo filmaS. JAV, Vokietija, Kanada. 2006.
Režisierius: Neil LaBute.
Vaidina: Nicolas Cage, Ellen Burstyn, Kate Beahan.

Kalifornijos policininkas Edvardas sulaukia netikėto laiško iš buvusios 
mylimosios. Prieš kelerius metus nutraukusi gražius santykius ir palikusi 
sugniuždytą Edvardą likimo valiai, mergina dabar maldauja jo pagalbos, 
kad padėtų surasti paslaptingomis aplinkybėmis pradingusią dukrelę. 
Vos tik atvykęs į laiške nurodytą vietovę, jis išsiaiškina daug keistų, sun-
kiai suvokiamų dalykų.

TV6
23.00

„VaSaRa PRIe lIljoS 
eŽeRo“
Drama. Vokietija. 2007.
Režisierius: John Delbridge.
Vaidina: Christina Rainer, 
Jochen Horst, Jytte-Merle 
Bohrnsen.

Stokholme skaniausių sūrių par-
duotuvėlės savininkę Haną An-
derson aplanko vienas geriausių 
tiekėjų Peras Nordenfeldas. Hana 
labai apsidžiaugia simpatiško vyro 
vizitu, net šiek tiek paflirtuoja, nes 
nuo to laiko, kai santuoką ištiko 
krizė, yra išsiilgusi romantikos. 

„SlaPTIejI aGenTaI“
VeikSmo trileriS. Prancūzija, 
Italija, Ispanija. 2004.
Režisierius: Frederic 
Schoendoerffer.
Vaidina: Vincent Cassel, Monica 
Bellucci, Charles Berling.

Prancūzų žvalgyba į Maroką siun-
čia keturis slaptus agentus, kad 
šie atliktų prieštaringai vertinamą 
operaciją. Numatomas misijos tiks-
las - susprogdinti rusų verslininko 
Igorio Lipovskio laivą, slaptai ga-
benantį ginklus į Afriką, išgąsdinti 
jį ir sustabdyti ginklų tiekimą. 

„PReZIDenTo SPRenDIMaS“
VeikSmo filmaS. JAV. 1996.
Režisierius: Stuart Baird.
Vaidina: Kurt Russell, 
Steven Seagal, Halle Berry.

Problema: arabų teroristai užima 
lėktuvą, skrendantį iš Atėnų į Va-
šingtoną. Sprendimas: skrydžio 
metu slapta infiltruoti į lėktuvą eli-
tinę komandą. Operacijos minusai: 
grupės vadovas neturi reikiamos 
patirties, o lėktuve yra bomba, kuri 
sprogs lėktuvui leidžiantis...

TV8
21.00

lnK
22.15

rekomenduoja

BTV
21.30
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6.45 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

7.15 TV serialas 
„Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

11.20 TV serialas „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

12.30 TV serialas 
„Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

14.35 Amerikos talentai.
15.35 TV serialas „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 TV serialas 

„Muchtaro  
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.30 Akivaizdu, bet 

neįtikėtina.
19.00 TV serialas „Ekspertė 

Džordan“ (N-7).
20.00 Ant liežuvio galo.
21.00 TV serialas „Visi 

vyrai - kiaulės...“ 
(N-7).

21.30 Veiksmo trileris 
„Slaptieji agentai“ 
(N-14).

23.45 Siaubo trileris 
„Juodojo ežero 
paslaptis“ (N-14).

1.25 TV serialas „Ekspertė 
Džordan“ (N-7).

2.15 TV serialas 
„Liežuvautoja“ (N-7).

6.55 Programa.
6.59 TV parduotuvė.
7.15 Kaimo akademija.
7.45 Vantos lapas.
8.15 Drąsūs. Stiprūs. 

Vikrūs.
9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Kulinaras“ (N-7).
12.30 24/7.
13.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios. Orai.
16.25 „Magda M.“ (N-7).
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 Reporteris. 

Orai.
18.43 Kuriame ateičiai.
18.45, 23.15 Velykų ska-

nėstai.
18.50, 23.20 Rio 2016.
19.00 „Miškinis“ (N-7).
20.25 „Kulinaras“ (N-7).
21.30 Nuoga tiesa (N-7).
23.30 Vaivos pranašystės 

(N-7).
0.30 „Miškinis“ (N-7).
1.30 Reporteris.
2.05, 5.10 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
2.50, 4.40 „Genijai iš pri-

gimties“.
3.20 „Slaptieji agentai“ 

(N-7).
4.10, 6.00 „Jaunikliai“ 

(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Durys atsidaro.
6.35 „Nuodėminga meilė“.
7.20 Pabūkime su 

M.K.Čiurlioniu. 
7.45 Auksinis protas.
8.55 Kultūra. Henrikas 

Kunavičius.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
12.45 Muzika gyvai. 
14.15 Teatras.
15.00 „Naisių vasara“.
16.00 „Kaip atsiranda daiktai“.
16.30 Anapus čia ir dabar.
17.30 Gimtoji žemė.
18.00 Rusų gatvė. Žinios.
18.30 Atspindžiai.
19.00 Labanaktukas. 
19.20 „Ponas Selfridžas 3“.
21.00 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Euromaxx.
22.30 Komedija „Ponas tėtė“ 

(subtitruota, N-7).
0.10 Dabar pasaulyje.
0.40 Skambina Petras 

Geniušas. 2006 m.
1.05 Choreografinės 

miniatiūros.
1.30 Laba diena, Lietuva.
3.30 „Nuodėminga meilė“.
4.15 Roko festivalis 

„Lituanika 2015“. 
4.55 IQ presingas.

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 Keksiukų karai.
8.40 „Nenugalimieji“.
9.05 „Monstrai 

prieš ateivius“.
9.30 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.30 „Detektyvė Rizoli“ 

(N-7).
11.20 „Būrėja“.
11.55 „Pavogtas 

gyvenimas“ (N-7).
13.40 Anthonis 

Bourdainas. 
Nepažįstami  
kraštai.

14.35 „Nebylus 
liudijimas. Tuštuma“ 
(N-7).

16.30 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

18.00 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

19.05 „Diagnozė - 
žmogžudystė“  
(N-7).

20.05 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

21.00 „Velvet“ (N-7).
22.40 „Bėgantis laikas“ 

(N-7).
0.50 „Detektyvė Rizoli“ 

(N-7).
1.40 „Karadajus“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
8.00 Iš peties (N-7).
9.00 Universitetai.tv.
9.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-14).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Kaip aš 

susipažinau  
su jūsų mama“ 
(N-7).

13.30 „Univeras“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė 
(17).

15.00 Iš peties (N-7).
16.00 „Daktaras Hausas“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
18.00 „Kaulai“ (N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-14).
20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 Farai (N-14).
23.00 „Karklų 

žmogus“ (S).
1.05 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

2.45 „Bobo užkandinė“ 
(N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

10.30 „Aukščiausios 
klasės  
automobiliai“.

11.30 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

12.35 „Šiukšlės“.
14.20 Kas paleido 

šunis?
14.50 Įspūdingiausių 

interjerų  
dešimtukas.

15.20 „Virtuvė“ (N-7).
15.50 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

16.20 „Nuostabus 
pasaulis“ (N-7).

18.00 „Virtuvės 
karaliai“.

18.30 Klaipėdos 
savaitė. Savaitės 
įvykių apžvalga.

19.00 „Kai šaukia širdis“ 
(N-7).

20.00, 23.30 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Beorė e
rdvė“ (N-7).

21.30 „Kai kas dar“ 
(N-7).

24.00 „Tekėk už manęs!“

 22.00  Euromaxx 13.30  „Neprilygstamieji 
 gyvūnai“

 20.00  Ant liežuvio galo  18.00  „Virtuvės karaliai“ 11.30  „Kaulai“ 21.00  „Velvet“

TV PROGRAMAkovo 21 d. 

 TV Polonia
6.30, 17.15 Už nuopelnus Lenkijai ir lenkams 
užsienyje. 7.15 Valstybės interesai. 7.45 Prie 
Nemuno. 8.05 „Drakono Polo nuotykiai“. 
8.25 Šeši milijonai sekundžių. 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 11.50, 18.20, 4.35 Trumpa is-
torija. 12.00 Kelionės su istorija. 12.35, 15.20 
Publicistinė laida. 13.25 Lenkija su Miodeku. 
13.35 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės 
spalvos“. 14.25 „Merginos iš Lvovo“. 15.50 
„Viengungių klubas“. 17.55, 1.45 „Codzien-
nos gatvė 2-3“. 18.30 TV ekspresas. 18.55 
Kultūringieji PL. 20.25 Prie Nemuno. 20.45 
Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Sportas. 
Orai. 21.50, 3.45 „Manimi nesirūpink“. 22.50, 
5.20 Polonija 24. 23.20, 5.50 Sveika, Polo-
nija. 0.25 Lenkiškumo ambasadorius. 1.25 
Laisvas ekranas. 2.15 Šeši milijonai sekun-
džių. 2.45 Animacinis f. 

 TV1000
 5.00 „Fortepijonas“. 7.10 „Calvary“. 9.10 
„Šefas ant ratų“. 11.10 „Profesionalai“. 13.10 
„Ar girdėjai apie Morgans?“ 15.10 „Mano 
žmona - ragana“. 17.10 „Fortepijonas“. 19.00 
„Mažosios moterys“. 21.10 „Pašėlę pirmieji 
metai“. 23.10 „Mums reikia pasikalbėti apie 
Keviną“. 1.10 „Šefas ant ratų“. 3.10 „Calvary“. 

 DiscoVery 
6.10, 1.00 Deimantų medžiotojai. 7.00, 11.50 
Greiti ir triukšmingi. 7.50, 20.00 Kaip tai vei-
kia? 8.15, 17.15 Karai dėl bagažo. 8.40, 17.40 
Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių 
karai. Kanada. 9.35, 18.35 Likvidatorius. 10.05 
Aukso karštinė. 10.55, 22.00, 3.40 Aliaska. 
Šeima iš miško. 12.40, 19.05 Automobilių 
perpardavinėtojai. 13.35 Pasprukti nuo per-
sekiotojų. 14.30 Didysis žvejys. 20.30 Kaip 
tai pagaminta? 21.00, 2.50 Vyrai, moterys, 
laukinės stichijos. 23.00, 4.30 B.Grilsas. Sala. 
24.00, 5.20 Nemėginkite pakartoti. 1.55 Alias-
ka. Paskutinė riba. 

 TraVel
 6.00, 12.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00 
Turto gelbėtojai. 10.00, 16.00 Statybos Aliasko-
je. 11.00, 24.00 Didžiosios paminklų paslaptys. 
17.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 2.00 Neįprastas 
maistas. 21.00, 3.00 Nežinoma ekspedicija. 
22.00, 4.00 Neįprastos žemės. 23.00, 5.00 
Sunkios kelionės. Indija. 

 animal PlaneT
6.36 Beždžionių gyvenimas. 7.25, 11.00 Laukiniai 
naminiai gyvūnai. 8.15, 12.50 Žvejyba Amazonėje. 
9.10, 14.40, 21.05, 5.02 Namai medžiuose. 10.05, 
15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 11.55 
Daktaras Džefas. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių 
tramdytojai. 16.30 Echo ir Ambozelio drambliai. 
17.25, 23.50 Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 
5.49 Šių laikų daktaras Dolitlis. 20.10, 3.25 Echo 
ir Ambozelio drambliai. 0.45 Išvengiau nasrų. 

 sPorT1
7.00, 14.00, 21.30 NBA krepšinio lyga. Dalaso 
„Mavericks“ - Portlando „Trail Blazers“. Vakar. 
9.00, 20.00, 1.30 Pasaulio galiūnų čempionatas 
su Žydrūnu Savicku. 9.30 „Road to glory“. Su 
Mantu Žmuidinavičium. Kovinio sporto žurna-
las. 10.00, 23.45 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. „FC Barcelona“ - Mursijos „UCAM“. 
Vakar. 12.00, 2.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 
„Feyenoord“ - „De Graafchap“. 2016-03-19. 
16.00, 4.00 Rusijos „Premier league“. CSKA - 
„Kuban“. 2016-03-19. 18.00 NBA krepšinio 
lyga. Šarlotės „Hornets“ - Denverio „Nuggets“. 
Vakar. 20.30 „Road to glory“. Su Žygimantu 
Geču ir Anžela Adamovič. Kovinio sporto žur-
nalas. Premjera. 21.00 „NBA pasaulis“. Specia-
li krepšinio laida. Premjera. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Nascar lenktynių 400 mylių apžvalga. 
11.00 Motosportas. Kataro MotoGP Moto3 
lenktynės. 12.15 Motosportas. Kataro MotoGP 
Moto2 lenktynės. 13.30 Motosportas. Kataro 
MotoGP lenktynės. 15.00 Ledo ritulys. KHL 
pusfinalis. 17.00 Krepšinis. Eurolyga. „Olym-
piacos“ - „Žalgiris“. 18.50 „Formulė-1“. Aus-
tralijos GP lenktynės. 21.15 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Manchester City“ - „Manchester 
United“. 23.05, 5.00 Ledo ritulys. KHL pusfi-
nalis. 1.05 Krepšinis. Eurolyga. „Barcelona“ - 
„Real“. 2.55 Premier lygos apžvalga. 

 eurosPorT
6.45, 20.10, 4.00 Žiemos sporto apžvalga. 
7.45, 15.00, 22.15 Lengvoji atletika. Pasaulio 
uždarųjų patalpų čempionatas. JAV. 9.30 Fech-
tavimas. Didžiojo prizo serija. Vengrija. 10.30, 
12.30, 18.45, 5.00 Biatlonas. Pasaulio taurė. 
Rusija. 11.00, 21.10, 1.05 Šuoliai su slidėmis 
nuo tramplino. Pasaulio taurė. Slovėnija. 14.00 
Dviračių sportas. Milanas San Remas. 16.30, 
2.30 Dviračių sportas. Katalonijos turas. 18.30 
Jojimas. 20.00, 24.00 Sporto naujienos. 20.05 
Sporto apžvalga. 23.45 Sporto linksmybės. 
0.05, 1.00 Europos futbolo apžvalga. 0.10 JAV 
futbolo lyga. 0.35 Futbolo apžvalga. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 18.00  Info diena  7.40  Velykų skanėstai  16.30  Skambantys pasau-
liai su Nomeda Kazlaus

 11.30  Nacionalinė 
 paieškų tarnyba

 17.25  Yra, kaip yra  16.30  TV Pagalba 

 TV8
6.55 TV Pagalba. 8.35, 16.00 Oliverio tvistas. 
9.35 „Linksmieji traukinukai“. 10.05 Senoji 
animacija. 11.05 „Vasara prie Liljos ežero“. 
13.00, 17.00 „Laukinukė“. 14.00 „Pasmerkti 3“. 
15.00, 0.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. 18.00, 
22.50 „Tai - mano gyvenimas“. 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. 21.00 „Akla meilė“.

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30, 21.00 A.Ramanauskas 
Plius. 11.00, 21.30 Dviračio šou. 11.30, 15.25 
KK2. 12.15 Diagnozė. Valdžia. 13.15 Yra, kaip 
yra. 16.10 24 valandos. 17.00 Info diena. 22.00 
Dabar pasaulyje. 22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00 EURONEWS. 6.30, 9.00 Naujienos. 6.35 
Vaikų klubas. 7.00 Labas rytas. 9.35 Gyvenk 
sveikai! 10.35, 12.15 „Raudonoji karalienė“. 
12.00, 13.50, 16.00 Naujienos. 13.20 Tabletė. 
14.05 Kartu su visais. 15.00 Vyriška/Moteriška. 
16.45 Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 
18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.40 Lietuvos 
laikas.  21.05 „Raudonoji karalienė“. 23.20 Va-
karas su Urgantu. 23.55 Sąmokslo teorija. 0.45 
EURONEWS. 1.15 Nakties naujienos. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00, 21.55 Naujie-
nos. 10.35, 13.30, 16.30, 18.35 Žinios. Maskva. 
10.55 „Didžioji orka“. 14.00 „Giulčataj. Meilės 
vardan“. 17.15 Tiesioginis eteris. 20.00 „Lenin-
gradas 46“. 23.40 „Sielos šauksmas. Depresija“. 

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.20, 20.25 Kviestinė vakarienė. 
8.10 „Šeimos dramos“. 10.00 Tinkama priemonė. 
10.55, 18.30 „Didžiosios paslaptys“. 11.55, 19.25 
Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 12.50 „Mokslo 
apgauti“. 13.45 Kokie žmonės. 14.45 Gyva tema. 
15.35 „Šeimos dramos“. 17.30 Tinkama priemo-
nė.  21.25 „Labiausiai šokiruojančios hipotezės“. 
23.15 Rusiškas vairavimas. 24.00 „Kariai 5“ 

 nTV MIR
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 5.10 
„Naujas rytas“. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
9.20 „Mask va. Trys stotys 2“. 11.00 Prisiekusių-
jų teismas. 12.25 Apžvalga. 12.55 „Susitikimo 
vieta“. 13.55 Veidrodis herojui. 15.20 „Sudaužytų 
žibintų gatvės 12“. 17.00 Kalbame ir rodome. 
18.45 „Patrulis“. 20.50 „Bitininkas“. 22.25 Die-
nos apžvalga. 22.50 „Kurtinys. Sugrįžimas“. 

 TV PolonIa
6.45 Iki pasimatymo Krokuvoje. 7.05 Pasaulis 
sukasi. 8.00 Cafe Historia. 8.25 Karino. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 11.55 Trumpa istorija. 
12.05, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.35, 23.20, 
5.50 Sveika, Polonija. 13.35 Žinios. 13.50, 
19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 Sodyba. 
15.25 Lenkiškumo ambasadorius. 16.25 Astro-
nariumas. 16.55 Kultūros studija. Sekmadie-
nis su... 17.55, 1.45 „Codziennos gatvė 2-3“. 
18.20, 4.35 Trumpa istorija. 18.30 TV ekspre-
sas. 18.50, 1.25, 5.10 Lenkija su Miodeku. 
18.55 Naszaarmia.pl. 19.20 Kelionės su istorija. 
20.25 250 metų visuomenės teatrui Lenkijoje. 
20.45 Animacinis f. 21.00, 3.00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 21.50, 3.45 „Tėvas Mateušas“. 0.25 
Verta kalbėti. 1.29 Notacijos. 2.15 Karino. 2.45 
Animacinis f. 

 TV1000
5.00 „Profesionalai“. 7.10 „Pašėlę pirmieji 
metai“. 9.10 „Mažosios moterys“. 11.10 „Mums 
reikia pasikalbėti apie Keviną“. 13.10 „Calvary“. 
15.05 „Šefas ant ratų“. 17.00 „Profesionalai“. 
19.00 „Džiumandži“. 21.10 „Edo TV“. 23.20 
„Vyriškas auklėjimas“. 1.10 „Mažosios mote-
rys“. 3.15 „Pašėlę pirmieji metai“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 
Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 Greiti ir triukš-
mingi. 8.15, 17.15 Karai dėl bagažo. 8.40, 17.40 
Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių 
karai. Kanada. 9.35, 18.35 Likvidatorius. 10.05 
Aukso karštinė. 10.55 Aliaska. Šeima iš miško. 
12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 
13.35 Kubos chromas. 14.30 Turto gelbėtojai. 
21.00, 2.50 Deimantų medžiotojai. 22.00, 3.40 
Aukso karštinė. 23.00, 4.30 B.Grilsas. Sala. 
24.00, 5.20 Nemėginkite pakartoti. 1.00 Nar-
sūs Ramiojo vandenyno kariai. 1.55 Gaudant 
monstrus. 

 TRaVel
6.00, 12.00, 1.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00 
Turto gelbėtojai. 10.00, 16.00 Statybos Alias-
koje. 11.00, 24.00 Didžiosios paminklų pa-
slaptys. 17.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 2.00 Ne-
įprastas Amerikos maistas. 21.00, 3.00 Šeino 
Delos prieskonių kelionės Turkijoje. 22.00, 
4.00 Neįprastas maistas. 23.00, 5.00 Viešbučių 
verslas. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
8.25 TV serialas 

„Nuovada“ (N-7).
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“ (N-7).
10.00 TV serialas „Virtuvė“.
11.00 TV serialas 

„Tėtušiai“ (N-7).
12.00 TV serialas „Apie 

mus ir Kazlauskus“.
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 TV serialas „Mažoji 

nuotaka“ (N-7).
15.30 TV serialas „Aistra ir 

valdžia“ (N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas 

„Rezidentai“ (N-7).
20.00 Prieš srovę (N-7).
21.00 TV serialas 

„Nuovada“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 

TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 TV serialas „Šerlokas 

Holmsas“ (N-14).
0.30 Veiksmo drama 

„Gražuolė ir pabaisa“.
1.35 TV serialas 

„Tėtušiai“ (N-7).
2.20 TV serialas „Virtuvė“.

6.25 Dienos programa.
6.30 „Smalsutė Dora“.
6.55 „Rožinė pantera“.
7.25 „Madagaskaro 

pingvinai“.
7.50 TV serialas 

„Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (N-7).

9.50 24 valandos (N-7).
10.40 Žvaigždžių 

duetai. Vedėjai 
I.Jankauskaitė ir 
M.Stonkus.

13.10 Pričiupom! (N-7).
13.35 „Rožinė pantera“.
13.55 TV serialas 

„Svajonių princas“.
14.25 TV serialas „Juodieji 

meilės deimantai“.
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai. 

Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Pagalbos skambutis.
21.30 Žinios. Verslas. 

Sportas. Orai.
22.15 Veiksmo f. 

„Baudžiamasis 
būrys“ (N-14).

0.15 TV serialas „Kultas“ 
(N-14).

1.05 TV serialas „Vampyro 
dienoraščiai“ (N-14).

1.50 TV serialas „Strėlė“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“.
10.00 „Komisaras 

Štolbergas“ (N-7).
11.00 Kas ir kodėl?
11.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
12.20 „Pabėgėliai - priimti 

ar deportuoti?“
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
16.10 „Komisaras 

Štolbergas“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandieni.
19.30 Emigrantai.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Delfinai ir žvaigždės.
23.15 Trumposios žinios.
23.20 TV serialas „Kapitonas 

Alatristė“. 1 s. (N-7).
0.20 Trumposios žinios.
0.25 Septynios Kauno 

dienos.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.

6.15 TV serialas „Policija 
ir Ko“ (N-7).

7.15 TV serialas „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

8.15 Mistinės istorijos 
(N-7).

9.15 TV serialas „Mano 
mylimiausia ragana“ 
(N-7).

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

11.20 TV serialas „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

12.30 TV serialas „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

14.35 Amerikos talentai.
15.35 TV serialas „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 TV serialas „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 Akivaizdu, bet neįti-

kėtina.
19.00 TV serialas „Ekspertė 

Džordan“ (N-7).
20.00 Ant liežuvio galo.
21.00 TV serialas „Visi vyrai 

- kiaulės...“ (N-7).
21.30 Komedija „Prielipa“ 

(N-7).
23.30 Biografinė drama 

„Nuostabus protas“ 
(N-14).

1.50 TV serialas „Ekspertė 
Džordan“ (N-7).

2.35 TV serialas 
„Liežuvautoja“ (N-7).

6.30 Programa.
6.34 TV parduotuvė.
6.50 Reporteris.
7.30 Rio 2016.
7.40 Velykų skanėstai.
7.45 Lietuva tiesiogiai.
8.15 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Kulinaras“ (N-7).
11.30 „Spąstai“ (N-7).
12.30 Nuoga tiesa (N-7).
13.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00, 20.00 Žinios. Orai.
16.25 Velykų skanėstai.
16.30 „Magda M.“ (N-7).
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 Reporteris. Orai.
18.45, 23.15 Velykų ska-

nėstai.
18.50, 23.20 Ar žinai, kad...?
18.55 „Miškinis“ (N-7).
20.25 „Kulinaras“ (N-7).
21.30 Patriotai (N-7).
23.25 Nuoga tiesa (N-7).
0.25 „Miškinis“ (N-7).
1.25 Reporteris.
2.00 „Miestai ir žmonės“.
2.05, 5.10 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
2.50, 4.40 „Genijai iš 

prigimties“.
3.20 „Slaptieji agentai“.
4.10, 6.00 „Jaunikliai“ .

6.00 LR himnas.
6.05 Atspindžiai.
6.35 „Nuodėminga meilė“.
7.20 „Kaip atsiranda daiktai“.
7.45 Auksinis protas.
9.00 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.15 IQ presingas.
12.45 Euromaxx.
13.15 Roko festivalis 

„Lituanika 2015“. 
13.55 Drama „Knygnešys“.
14.30 „Ponas Selfridžas 3“.
16.00 „Kaip atsiranda daiktai“.
16.30 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
17.25 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 2016. 
18.15 Vilniaus albumas.
18.30 Septynios Kauno 

dienos.
19.00 Labanaktukas. 
19.20 „Ten, kur namai 1“.
21.00 „Visata. Senovės 

mįslės įmintos“.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Istorinė drama 

„Didieji lūkesčiai“.
0.35 Dabar pasaulyje.
1.05 Pabūkime su 

M.K.Čiurlioniu. 
1.30 Laba diena, Lietuva.
3.30 „Nuodėminga meilė“.
4.15 Akacijų alėja.

49laisvalaikis 2 0 1 6  k o v o  1 8

kovo 22 d.

 18.30  Įspūdingiausių 
interjerų dešimtukas

 16.00  „Daktaras 
 Hausas“ 

 23.00  „Bėgantis laikas“ 

 AnimAl PlAnet
6.36 Beždžionių gyvenimas. 7.00 Pažintis su tin-
giniais. 7.25, 11.00 Laukiniai naminiai gyvūnai. 
8.15, 12.50 Šių laikų daktaras Dolitlis. 9.10, 14.40, 
21.05, 5.02 Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 
2.35 Akvariumų verslas. 11.55 Daktarė Dy. 13.45, 
18.20, 22.00, 1.40, 4.15, 5.49 Aligatorių tramdy-
tojai. 16.30 Echo ir Ambozelio drambliai. 17.25, 
23.50 Upių pabaisos. 20.10, 3.25 Deivas Selmo-
nis. Gyvenimas su liūtais. 0.45 Man įkando. 

 SPort1
6.00, 18.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
„FC Barcelona“ - Mursijos „UCAM“. 2016-03-
20. 8.00, 20.00 Šventinis ledo karnavalas. Dailu-
sis čiuožimas. 9.00 Olandijos „Eredivisie“ lygos 
27 turo apžvalga. 10.00, 22.00 NBA krepšinio 
lyga. Šarlotės „Hornets“ - Denverio „Nuggets“. 
2016-03-20. 12.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 
„Vitesse“ - „Feyenoord“. 2016-03-13. 14.00 Pa-
saulio rali-kroso čempionatas. Portugalija. 16.00 
ATP 250 Montpellier. Vyrų tenisas. Richard 
Gasquet - Gael Monfils. Finalas. 21.00 Olandijos 
„Eredivisie“ lygos 28 turo apžvalga. Premjera. 
24.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. „PSV Eind-
hoven“ - „AFC Ajax“. 2016-03-20. 2.00 „NBA 
pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 3.00 Žiemos 
pasaka ant ledo. Dailusis čiuožimas. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Ledo ritulys. KHL pusfinalis. 9.00 Krepši-
nis. Eurolyga. CSKA - „Laboral Kutxa“. 10.50 
Futbolas. UEFA Čempionų lyga. „Atletico“ -  
„PSV Eindhoven“. 12.40 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. „Bayern“ - „Juventus“. 14.30 
Boksas. 15.35 Krepšinis. BBL. „Šiauliai“ - 
„Lietkabelis“. 17.25 Motosportas. Nascar 400 
mylių lenktynių apžvalga. 18.25 Krepšinis. BBL. 
„Lietkabelis“ - „Šiauliai“. Tiesioginė transliacija. 
20.30 Ledo ritulys. KHL. Vakarų konferencijos 
finalas. 22.30 Krepšinis. BBL. „Lietkabelis“ - 
„Šiauliai“. 0.20 Futbolas. UEFA Čempionų lyga. 
„Manchester City“ - „Dinamo“. 2.10 Futbolas. 
UEFA Čempionų lyga. „Barcelona“ - „Arsenal“. 

 euroSPort
 6.30, 18.15, 1.15, 5.30 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramplino. Pasaulio taurė. Slovėnija. 7.45, 8.40, 
13.00, 13.55 Europos futbolo apžvalga. 7.50, 
13.05 JAV futbolo lyga. 8.15, 13.30 Futbolo apž-
valga. 8.45, 12.15, 20.00, 2.00 Biatlonas. Pasau-
lio taurė. Rusija. 9.30, 14.00 Lengvoji atletika. 
Pasaulio uždarųjų patalpų čempionatas. JAV. 
11.00, 15.30, 0.05, 3.00 Dviračių sportas. Ka-
talonijos turas. 18.45 Žiemos sporto apžvalga. 
19.45 Kalnų slidinėjimas. 19.55, 24.00 Sporto 
naujienos. 21.00, 4.00 Angliškasis biliardas. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 Keksiukų karai.
8.40 „Nenugalimieji“.
9.05 „Monstrai prieš 

ateivius“.
9.30 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.30 „Detektyvė Rizoli“ 

(N-7).
11.20 „Būrėja“.
11.55 „Pavogtas 

gyvenimas“ (N-7).
13.40 „Judantis objektas“ 

(N-7).
14.35 „Vyriausiasis ins-

pektorius Benksas. 
Žaidimas su ugnimi“ 
(N-7).

16.30 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

18.00 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

19.05 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (N-7).

20.05 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės IX. 
Šantažisto galas“ 
(N-7).

23.00 „Bėgantis laikas“ 
(N-7).

1.15 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

2.05 „Karadajus“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
8.00 Iš peties (N-7).
9.00 Tavo 

augintinis.
9.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-14).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Kaip aš 

susipažinau  
su jūsų mama“ 
(N-7).

13.30 „Univeras“ 
(N-7).

14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Iš peties (N-7).
16.00 „Daktaras Hausas“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
18.00 „Kaulai“ (N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-14).
20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 „Atominė 

apokalipsė“ (N-14).
23.50 „Keršto 

aitvaras“ (S).
1.25 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

2.15 „Salemas“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Kas paleido 
šunis?

10.00 „Beorė 
erdvė“ (N-7).

11.00 „Virtuvė“ 
(N-7).

11.30 „Virtuvės 
karaliai“.

12.00 „Tekėk už 
manęs!“

14.00 „Kai šaukia 
širdis“ (N-7).

15.00 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

16.00 „Rizikos riba“.
18.00 Senoji knyga: 

lietuviškos  
knygos Mažojoje 
Lietuvoje.

18.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

19.00 „Aukščiausios 
klasės  
automobiliai“.

20.00, 22.40 Balticum TV 
žinios.

20.30 Reidas.
21.00 „Broukenvudo 

paslaptys“ (N-7).
23.10 „Beorė 

erdvė“ (N-7).
0.10 „Kai šaukia širdis“ 

(N-7).

„AKlA meilĖ“
Drama. Vokietija. 1994.
Režisierius: Gero Erhardt.
Vaidina: Muriel Baumeister, Michael Roll, Helmut Zierl.

Sulaukusi aštuoniolikos, Viktorija įsimyli. Jos širdį užkariavęs dramaturgas 
Oliveris ją palieka dėl kitos. Staiga tiesiog pradingęs, po daugybės metų 
Oliveris pasibeldžia į Viktorijos namų duris - šįkart su dvejų metų sūnumi. 
O kai Viktorija sutinka biržos maklerį Džoną, Oliveris supranta, kad ją nuo 
naujos meilės gali sulaikyti nebent Oliverio sūnus, kurį ji iš karto pamilo.

tV8
21.00

„AtominĖ APoKAliPSĖ“
Veiksmo Drama. Kanada. 2013.
Režisierius: Jeffery Scott Lando.
Vaidina: Robin Dunne, 
Amy Bailey, Mia Nordstrom.

Energetikos projektą kuriantis moksli-
ninkas Viktoras pastebi, kad jo artimie-
ji staiga pasikeitė: jų asmenybės tarsi 
svetimų žmonių, pomėgiai ir interesai 
neatpažįstami. Pasaulį tuo pat metu 
krečia net kelios katastrofos. tV6

22.00

„BAuDŽiAmASiS BŪrYS“
Veiksmo filmas. JAV. 2013.
Režisierius: Keoni Waxman.
Vaidina: Steven Seagal, 
Danny Trejo, Ving Rhames.

Kriminalinė imperija buvo artima 
Aleksanderiui Koutsui ir pražūtin-
ga jo priešams, kol šis buvo joje 
svarbiausias. Romanas Hurstas 
sugadino tai, kas buvo įprasta 
praktika. lnK

22.15

„PrieliPA“
komeDija. JAV. 1996.
Režisierius: Ben Stiller.
Vaidina: Jim Carrey, Matthew 
Broderick, Leslie Mann.

Neseniai išsiskyręs su mergina, Sti-
venas Kovaksas persikelia gyventi į 
kitą butą. Kai jis išsikviečia kabelinės 
televizijos meistrą, atvyksta labai 
draugiškas Čipas Daglasas. Nuo tos 
akimirkos Čipas ima persekioti Stive-
ną ir nori tapti geriausiu jo draugu. BtV

21.30

rekomenduoja
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6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“

(N-7).
7.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis (N-7).
8.25 „Nuovada“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“ 

(N-7).
10.00 „Virtuvė“ (N-7).
11.00 „Tėtušiai“ (N-7).
12.00 Prieš srovę (N-7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“  
(N-7).

13.30 „Simpsonai“ 
(N-7).

14.30 „Mažoji nuotaka“ 
(N-7).

15.30 „Aistra ir valdžia“ 
(N-7).

16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Rezidentai“ (N-7).
20.00 Svogūnų Lietuva

(N-7).
21.00 „Nuovada“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.25 Vikingų loto.
22.30 Siaubo filmų 

parodija  
„Pats baisiausias 
filmas 5“  
(N-14).

0.10 „Elementaru“ 
(N-7).

1.05 „Tėtušiai“ (N-7).
2.00 „Virtuvė“ (N-7).

6.30 „Smalsutė Dora“.
6.55 „Rožinė pantera“.
7.25 „Madagaskaro 

pingvinai“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“  
(N-7).

9.50 24 valandos 
(N-7).

11.50 Yra, kaip yra 
(N-7).

13.00 Pričiupom! (N-7).
13.30 „Rožinė pantera“.
13.55 „Svajonių princas“.
14.25 „Juodieji meilės 

deimantai“  
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 Yra, kaip yra 
(N-7).

18.30 Žinios.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Su cinkeliu 

(N-7).
21.30 Žinios.
22.15 Veiksmo komedija 

„Gaujos vyrukai“ 
(N-14).

0.05 „Kultas“ 
(N-14).

0.55 TV serialas 
„Vampyro  
dienoraščiai“  
(N-14).

1.40 „Strėlė“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
10.00 „Komisaras 

Štolbergas“ (N-7).
11.00 Kas ir kodėl?
11.30 Emigrantai.
12.25 Istorijos detektyvai.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.10 „Komisaras 

Štolbergas“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Pinigų karta.
23.20 „Kapitonas Alatristė“ 

(N-7).
0.20 Trumposios žinios.
0.25 Kelias į namus. 

Eglė Gelažiūtė.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Rek sas“ 

(N-7).
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Gyvenimas.

Trečiadienis

 TV8
6.55 TV Pagalba (N-7). 8.35 Oliverio tvis-
tas. 9.35 „Linksmieji traukinukai“. 10.05 
Senoji animacija. 11.05 „Akla meilė“ (N-7). 
13.00 „Laukinukė“ (N-7). 14.00 „Pasmerkti 3“ 
(N-7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 
Oliverio tvistas. 17.00 „Laukinukė“ (N-7). 18.00 
„Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 20.00 Labanakt, 
vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 „Dingę laiš-
kai“ (N-7). 22.50 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 
0.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30, 21.00 A.Ramanauskas 
Plius. 11.00, 21.30 Dviračio šou. 11.30, 15.25 
KK2 (N-7). 12.20 Nuo... Iki. 13.15 Yra, kaip 
yra (N-7). 16.10 24 valandos (N-7). 17.00 Info 
diena. Info verslas. Info interviu. Info kriminalai. 
Info pasaulis. 22.00 Dabar pasaulyje. Žinios 
rusų k. 22.30, 2.30 Info diena. 

 PBK
6.00, 0.40 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 13.50, 
16.00 Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00 Labas rytas. 
9.35 Gyvenk sveikai! 10.40, 12.20 „Raudonoji kara-
lienė“. 13.20 Tabletė. 14.05 Kartu su visais. 15.00 
Vyriška/Moteriška. 16.50 Mados nuosprendis. 
17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 
20.40 Lietuvos laikas. 21.05 „Laiptai į dangų“. 23.10 
Vakaras su Urgantu. 23.50 „Amnestija herojui“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiau-
sia. 10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Naujienos. 
10.55 „Tikiu“. 14.00 „Giulčataj. Meilės vardan“. 
17.15 Tiesioginis eteris. 20.00 „Leningradas 
46“. 21.55 Specialusis korespondentas. 23.40 
„Naktinė pamaina. Gastronominė nostalgija“. 
1.35 „Skubiai į numerį!“ 2.50 Tiesioginis eteris. 

 Ren
8.20, 15.35 „Šeimos dramos“. 10.05 Tinkama 
priemonė. 11.00 „Didžiosios paslaptys“. 11.55, 
19.25 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 12.55 
„Mokslo apgauti“. 13.50 Kokie žmonės. 14.45 
Gyva tema. 17.25 Tinkama priemonė. 18.25 „Di-
džiosios paslaptys“. 20.25 Kviestinė vakarienė. 
21.25 Ekstrasensų mūšis. 23.25 Pažink mūsiškius.

 17.10  Klauskite daktaro 12.00   Prieš srovę  13.00   Pričiupom!

„Žala“
Veiksmo filmas. JAV, Kanada. 2009.
Režisierius: Jeff King.
Vaidina: Steve Austin, Walton Goggins, Laura Vandervoort.

Po septynerių metų bausmės Džonas užveria kalėjimo duris. Už laisvę jis 
turi būti dėkingas netyčia nužudytojo žmonai, kuri po nuolatinių laiškų su 
Džono atsiprašymais sutiko laiduoti jam paleidimą. Našlė Veronika susiran-
da Džoną bare, kur jis dirba apsauginiu. Moteris ateina su prašymu padėti 
jos aštuonmetei dukrai, kuriai žūtbūt reikalinga širdies transplantacija.

rekomenduoja

TV6
22.00

„VISa GRIaUnanTIS“
Veiksmo filmas. JAV. 1993.
Režisierius: Marco Brambilla.
Vaidina: Syllvester Stallone, 
Wesley Snipes, Sandra Bullock.

1996-ieji. Los Andželą valdantis 
žiaurus nusikaltėlių bosas Saimonas 
Fioniksas paima įkaitus. Juos išlais-
vinti gali tik seržantas Džonas Spar-
tanas, pramintas Visa Griaunančiu. 
Deja, Saimono suėmimas baigiasi 
tragiškai. Ir nusikaltėlis, ir policinin-
kas nuteisiami užšaldyti. 2032-ieji. 
Taiki XXI amžiaus visuomenė, gy-
venanti be smurto ir prievartos.

„GaUjoS VYRUKaI“
Veiksmo komedija. JAV. 2001.
Režisieriai: Brian Koppelman, 
David Levien.
Vaidina: Barry Pepper, Andrew 
Davoli, Seth Green.

Jie gali pasikliauti tik savo draugys-
te, drąsa ir šaltakraujiškumu. Jei esi 
gaujos narys, klaidoms ar jausmams 
teisės neturi. Metas tai sužino ta-
da, kai nuošaliame miestelyje jo 
draugužis pradangina pilną krepšį 
pinigų. Tuos pinigus, norėdamas 
įrodyti, ko yra vertas, Metas privalo 
pristatyti mafijos bosui - savo tėvui.

 „PaTS BaISIaUSIaS fIlMaS 5“
siaubo filmų parodija. JAV. 2013.
Režisieriai: Malcolm D.Lee, 
David Zucker.
Vaidina: Ashley Tisdale, 
Simon Rex, Erica Ash.

Laimingai susituokusių Deno ir Džu-
dės porelė namuose ima pastebėti 
keistus reiškinius, kai tik parsiveža į 
juos sūnėną ir dukterėčią. Nelaimės 
išsiplečia ir už namų sienų - bėdų 
nestinga Džudės balerinos darbe 
ir Deno, beždžionių tyrėjo, veikloje.

BTV
21.30

lnK
22.15

TV3
22.30
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6.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.15 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

8.15 Mistinės istorijos 
(N-7).

9.15 „Viena už visus“ 
(N-7).

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

11.20 „Prokurorų 
patikrinimas“  
(N-7).

12.30 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

14.35 Amerikos talentai.
15.35 „Prokurorų 

patikrinimas“  
(N-7).

16.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.30 Labai juokinga laida.
19.00 „Ekspertė Džordan“ 

(N-7).
20.00 Išgyvenk, jei gali.
21.00 „Visi vyrai - 

kiaulės...“ (N-7).
21.30 Veiksmo f. 

„Visa griaunantis“ 
(N-14).

23.50 Veiskmo trileris 
„Slaptieji agentai“ 
(N-14).

1.50 „Ekspertė Džordan“ 
(N-7).

2.35 „Liežuvautoja“ (N-7).

6.34 TV parduotuvė.
6.50 Reporteris.
7.35 Ar žinai, kad...?
7.40 Velykų skanėstai.
7.45 Lietuva tiesiogiai.
8.15 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Kulinaras“ (N-7).
11.30 „Spąstai“ (N-7).
12.30 Patriotai (N-7).
13.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00, 20.00 

Žinios. Orai.
16.25, 18.45, 23.15 

Velykų skanėstai.
16.30 „Magda M.“ (N-7).
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 Reporteris.
18.50, 23.20 

Ar žinai, kad...?
18.55 „Miškinis“ (N-7).
20.25 „Kulinaras“ (N-7).
21.30 Ginčas (N-7).
23.25 Patriotai (N-7).
0.25 „Miškinis“ (N-7).
1.25 Reporteris.
2.00 „Miestai ir žmonės“.
2.05, 5.10 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

2.50, 4.40 
„Genijai iš  
prigimties“.

6.00 LR himnas.
6.05 Euromaxx.
6.35 „Nuodėminga meilė“.
7.20 „Kaip atsiranda daiktai“.
7.45 Lietuvos 

tūkstantmečio vaikai.
8.35 „Mažasis princas“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.15 Naktinis ekspresas.
12.45 Visu garsu.
13.30 „Napoleonas 

Kitkauskas.  
Kertiniai akmenys“.

14.20 „Ten, kur namai 1“ 
(N-7).

16.00 „Kaip atsiranda daiktai“.
16.30 „Visata. Senovės 

mįslės įmintos“.
17.25 Herkaus Kunčiaus 

knygų pristatymas.
18.15 Trembita.
18.30 Tėvų susirinkimas.
19.00 Labanaktukas.
19.20 Kelias į namus. 

Eglė Gelažiūtė.
19.50 Prof. Tomas 

Kačerauskas. 
Kūrybos miestas.

20.35 Kelias į UEFA EURO.
21.00 „Didžioji istorija“.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 ARTi. Grafika.
22.30 Drama „Šokantys 

arabai“ (N-14).
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 A.Orlovos koncertas. 

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas (N-7).
7.45 Keksiukų karai.
8.40 „Nenugalimieji“.
9.05 „Monstrai prieš 

ateivius“.
9.30 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.30 „Detektyvė Rizoli“ 

(N-7).
11.20 „Būrėja“.
11.55 „Pavogtas 

gyvenimas“ (N-7).
13.40 „Judantis objektas“ 

(N-7).
14.35 „Vyriausiasis ins-

pektorius Benksas. 
Velnio draugė“ 
(N-7).

16.30 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

18.00 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

19.05 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (N-7).

20.05 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

21.00 „Midsomerio 
žmogžudystės IX. 
Ketverios laidotuvės 
ir vienos vestuvės“ 
(N-7).

23.00 „Bėgantis laikas“ 
(N-7).

1.05 „Detektyvė Rizoli“ 
(N-7).

1.55 „Karadajus“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
8.00 Iš peties (N-7).
9.00 Adrenalinas 

(N-7).
9.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.30 „CSI kriminalistai“ 

(N-14).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(N-7).

13.30 „Univeras“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Iš peties (N-7).
16.00 „Daktaras Hausas“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
18.00 „Kaulai“ (N-7).
19.00 „CSI Majamis“ 

(N-7).
20.00 „Univeras“ 

(N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 „Žala“ (N-14).
0.10 „Nepatikimi 

kaimynai“  
(N-14).

1.45 „Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“ 
(N-14).

2.35 „Bobo užkandinė“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Reidas.
10.00 „Broukenvudo 

paslaptys“  
(N-7).

11.40 Senoji knyga: 
lietuviškos  
knygos  
Mažojoje  
Lietuvoje.

12.10 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

12.40 „Riteris Rūdžius“.
14.10 „Ponas Niekas“ 

(N-7).
16.50 „Aguonų laukas“ 

(N-7).
18.00 Kas paleido šunis?
18.30 „Virtuvė“ 

(N-7).
19.00 „Beorė erdvė“ 

(N-7).
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Virtuvės 

karaliai“.
21.00 „Tekėk už 

manęs!“
22.55 Balticum TV 

žinios.
23.25 „Broukenvudo 

paslaptys“  
(N-7).

1.05 „Virtuvė“
 (N-7).

TV PROGRAMAkovo 23 d.

 NTV Mir
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 5.10 
„Naujas rytas“. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
9.20 „Maskva. Trys stotys 2“. 11.00 Prisieku-
siųjų teismas. 12.25 Apžvalga. Ypatingas įvy-
kis. 12.55 „Susitikimo vieta“. 13.55 Veidrodis 
herojui. 15.20 „Sudaužytų žibintų gatvės 12“. 
17.00 Kalbame ir rodome. 18.45 „Patrulis“. 
20.30 „Bitininkas“. 22.25 Dienos apžvalga. 
22.50 „Kurtinys. Sugrįžimas“. 23.50 „Susitiki-
mo vieta“. 0.50 „Viskas įskaičiuota“. 2.45 Buto 
klausimas. 3.45 „Mauzoliejus“. 

 TV PoloNia
6.40 Prie Nemuno. 6.55 Klajūno užrašai. 7.05 
Pasaulis sukasi. 7.55 Sprogsta žemė. 8.25 Pažai. 
9.00 Klausimai per pusryčius. 11.55, 18.20, 4.35 
Trumpa istorija. 12.05, 22.50, 5.20 Polonija 
24. 12.35, 23.20, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35 
Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 
14.25 „Manimi nesirūpink“. 15.25 Verta kalbėti. 
16.30 Kaip tai veikia? 17.00 Kultūros savaitraštis. 
17.55, 1.45 „Codziennos gatvė 2-3“. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55 Okrasa laužo taisykles. 19.25 
Rytų studija. 20.25 Vilnoteka. 20.45 Animacinis f.
21.00, 3.00 Žinios. 21.50, 3.45 „Gyvenimo egza-
minas“. 0.25 „Pasakė. Turi seserį“. 1.20 Nepa-
prastų vietų keliais. 2.15 Pažai. 

 TV1000
7.10 „Edo TV“. 9.20 „Džiumandži“. 11.10 „Maži 
paukščiai“. 13.10 „Pašėlę pirmieji metai“. 15.00 
„Mažosios moterys“. 17.05 „Mums reikia pasi-
kalbėti apie Keviną“. 19.00 „Nematoma pusė“. 
21.20 „Pamišęs dėl tavęs“. 23.10 „Gerasis 
vokietis“. 1.00 „Džiumandži“. 2.50 „Edo TV“. 

 DiscoVery 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 Kaip 
tai pagaminta? 7.00, 11.50, 22.00, 3.40 Greiti ir 
triukšmingi. 8.15, 17.15 Karai dėl bagažo. 8.40, 
17.40 Sandėlių medžiotojai. 9.10, 18.10 Sandėlių 
karai. Kanada. 9.35, 18.35 Likvidatorius. 10.05 
Aukso karštinė. 10.55 Aliaska. Šeima iš miško. 
12.40, 19.05, 21.00, 2.50 Automobilių perparda-
vinėtojai. 13.35, 1.00 Ieškant ginklo. 14.30 Mitų 
griovėjai. 23.00, 4.30 Gatvių lenktynės. 24.00, 
5.20 Nemėginkite pakartoti. 1.55 Sprogimai. 

 TraVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
15.00, 22.00, 4.00 Turto gelbėtojai. 10.00, 16.00 
Statybos Aliaskoje. 11.00, 24.00 Didžiosios pa-
minklų paslaptys. 17.00 Iškyla gamtoje. 18.00, 
2.00 Neįprastas Amerikos maistas. 21.00, 3.00 
Karai dėl bagažo. 23.00, 5.00 Pamiršta ir palaidota. 

 aNiMal PlaNeT
7.25, 11.00 Laukiniai naminiai gyvūnai. 8.15 
Aligatorių tramdytojai. 9.10, 14.40, 21.05, 5.02 
Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 
Akvariumų verslas. 11.55 Daktarė Dy. 12.50, 
22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30, 20.10, 
3.25 Deivas Selmonis. Gyvenimas su liūtais. 
17.25, 23.50 Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 
5.49 Šunų gelbėtojai. 0.45 Kalnų pabaisos. 

 sPorT1
6.00, 18.00 NBA krepšinio lyga. Dalaso „Ma-
vericks“ - Portlando „Trail Blazers“. 8.00, 20.00 
Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio čempiona-
tas. 9.00 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ 
lygos 23 turo apžvalga. 9.30 Olandijos „Ere-
divisie“ lyga. „PSV Eindhoven“ - „AFC Ajax“. 
11.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 
12.00, 24.00 Rusijos „Premier league“. CSKA -
„Kuban“. 14.00, 2.00 Olandijos „Eredivisie“ lyga. 
„Feyenoord“ - „De Graafchap“. 16.00 ATP 250 
Atlanta. Vyrų tenisas. John Isner - Ričardas 
Berankis. 17.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos 
apžvalga. 21.00 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos 
„Endesa“ lygos 24 turo apžvalga. Premjera. 21.30 
Olandijos „Eredivisie“ lyga. „PSV Eindhoven“ - 
„AFC Ajax“. 23.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos 
apžvalga. 4.00 Žiemos pasaka ant ledo. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Krepšinis. BBL. „Lietkabelis“ - „Šiauliai“. 8.50 
Motosportas. Kataro MotoGP Moto3 lenktynės. 
10.05 Motosportas. Kataro MotoGP Moto2 lenk-
tynės. 11.20 Motosportas. Kataro MotoGP lenkty-
nės. 13.05 Krepšinis. BBL. „TU/Rock“ - „Valmie-
ra“. 14.55 Ledo ritulys. KHL. Rytų konferencijos 
finalas. Tiesioginė transliacija. 17.30 „Trans World 
Sport“ žurnalas. 18.25 Krepšinis. BBL. „Valmie-
ra“ - „TU/Rock“. Tiesioginė transliacija. 20.30 
„Formulė-1“. Australijos GP lenktynių apžvalga. 
21.25 Krepšinis. Eurolyga. „Laboral Kutxa“ - „Bar-
celona“. Tiesioginė transliacija. 23.30 Ledo ritulys. 
KHL. Rytų konferencijos finalas. 1.30 Krepšinis. 
BBL. „Valmiera“ - „TU/Rock“. 3.20 Motosportas. 
Nascar 400 mylių lenktynių apžvalga. 5.00 Ledo 
ritulys. KHL. Rytų konferencijos finalas. 

 eurosPorT
6.45 Biatlonas. Pasaulio taurė. Rusija. 8.15 
Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio 
taurė. Slovėnija. 9.30, 14.00, 21.00, 4.00 An-
gliškasis biliardas. 11.00, 15.00, 0.05, 3.00, 
5.30 Dviračių sportas. Katalonijos turas. 12.30 
Lengvoji atletika. Pasaulio uždarųjų patalpų 
čempionatas. JAV. 18.15, 2.30 Futbolo apž-
valga. 18.45, 1.00 Moterų futbolas. Čempionių 
lyga. 20.55, 24.00 Sporto naujienos. 

 0.45  Alinos Orlovos 
  koncertas

 17.30  Lietuva tiesiogiai 20.00   Išgyvenk, jei gali  20.00   Balticum TV žinios 17.00  „Kobra 11“ 9.30  „Vedęs ir turi vaikų“
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TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 7.15  „Muchtaro 
 sugrįžimas“

 23.25  Ginčas  0.30   Dabar pasaulyje 12.25  Stilius 0.55  „Kultas“ 19.30   „Rezidentai“

 TV8
7.00 TV Pagalba (N-7). 8.40 Oliverio tvistas. 
9.40 Teletabiai. 10.10 Senoji animacija. 11.10 
„Dingę laiškai“ (N-7). 13.00 „Laukinukė“ (N-7). 
14.00 „Pasmerkti 3“ (N-7). 15.00 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 16.00 Oliverio tvistas. 17.00 
„Laukinukė“ (N-7). 18.00 „Tai - mano gyveni-
mas“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija. 21.00 „Bangų medžiotoja“ (N-7). 
23.05 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7). 1.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30, 21.00 A.Ramanauskas 
Plius. 11.00, 21.30 Dviračio šou. 11.30 KK2 
(N-7). 12.15 Ne vienas kelyje. 12.45 Valanda 
su Rūta. 14.20, 16.10 24 valandos (N-7). 15.25 
Bus visko. 17.00 Info diena. Info verslas. Info 
interviu. Info kriminalai. Info pasaulis. 22.00 
Dabar pasaulyje. Žinios rusų k. 22.30, 2.30 
Info diena. 

 PBK
6.00, 0.40 EURONEWS. 6.30, 9.00, 12.00, 13.50, 
16.00 Naujienos. 6.35 Animacija. 7.00 Labas rytas. 
9.35 Gyvenk sveikai! 10.35, 12.20 „Laiptai į dangų“. 
13.15 Tabletė. 14.05 Kartu su visais. 15.00 Vyriška/
Moteriška. 16.45 Mados nuosprendis. 17.50 Su-
situokime. 18.50 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.45 
Lietuvos laikas. 21.05 „Laiptai į dangų“. 23.20 
Vakaras su Urgantu. 23.50 „Žvelgiant į naktį“. 1.10 
Nakties naujienos. 1.25 „Penki vakarai“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Naujienos. 10.55 
„Tikiu“. 14.00 „Giulčataj. Meilės vardan“. 17.15 
Tiesioginis eteris. 20.00 „Leningradas 46“. 21.55 
„Dvikova“. 23.40 „Liudininkai. Rada Adžubej. Visai 
ne mano aukso amžius“. 1.25 „Skubiai į numerį!“

 Ren
8.30, 15.50 „Šeimos dramos“ 10.20 Tinkama 
priemonė. 11.15 „Didžiosios paslaptys“. 12.05, 
19.30 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 13.00 
„Mokslo apgauti“. 13.55 Kokie žmonės. 14.55 
Gyva tema. 17.35 Tinkama priemonė. 18.30 Keista 
byla. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.25 A.Čapman 
paslaptys. 23.20 „V ir M“. 0.10 „Kariai 5“. 

 nTV MIR
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 5.10 
„Naujas rytas“. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
9.20 „Maskva. Trys stotys 2“. 11.00 Prisiekusių-
jų teismas. 12.25 Apžvalga. 12.55 „Susitikimo 
vieta“. 13.55 Veidrodis herojui. 15.20 „Sudaužy-
tų žibintų gatvės 12“. 17.00 Kalbame ir rodome. 
18.45 „Patrulis“. 20.30 „Bitininkas“. 22.25 Die-
nos apžvalga. 22.50 „Kurtinys. Tęsinys“. 23.50 
„Susitikimo vieta“. 0.50 „Viskas įskaičiuota“.

 TV PolonIa
6.40, 16.15 Vilnoteka. 6.55 Klajūno užrašai. 
7.05 Pasaulis sukasi. 8.05 Istorijos aktualijos. 
8.25 Namai aukštyn kojom. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 11.55, 18.20, 4.35 Trumpa istorija. 
12.05, 22.50, 5.20 Polonija 24. 12.35, 23.20, 
5.50 Sveika, Polonija. 13.35 Žinios. 13.50, 
19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 „M, kaip 
meilė“. 15.20 „Gyvenimo egzaminas“. 16.35 
„Pasakė. Turi seserį“. 17.35 Iki pasimatymo 
Krokuvoje. 17.55, 1.45 „Codziennos gatvė 2-3“. 
18.30 TV ekspresas. 18.50, 1.35 Lenkija su 
Miodeku. 18.55 „Gyvenimo negalima iššvais-
tyti“. 20.25 Laisvas ekranas. 20.45 Animacinis 
f. 21.00, 3.00 Žinios. 21.50, 3.45 „Prokuroras“. 
0.25 Paprastai. 1.10 A la show. 2.15 Namai 
aukštyn kojom. 2.45 Animacinis f. 

 TV1000
7.10 „Pamišęs dėl tavęs“. 8.45 „Nematoma pusė“. 
11.05 „Gerasis vokietis“. 13.00 „Edo TV“. 15.10 
„Džiumandži“. 17.10 „Maži paukščiai“. 19.00 „Il-
giausias jardas“. 21.10 „Per žingsnį nuo šlovės“. 
23.20 „Nuo 5 iki 7. Įsimylėjėlių laikas“. 1.10 
„Nematoma pusė“. 3.30 „Pamišęs dėl tavęs“.

 DIscoVeRy 
7.00, 11.50 Greiti ir triukšmingi. 8.15, 17.15 Karai 
dėl bagažo. 8.40, 17.40 Sandėlių medžiotojai. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35, 
22.00, 3.40 Likvidatorius. 10.05 Aukso karštinė. 
10.55 Aliaska. Šeima iš miško. 12.40, 19.05 Au-
tomobilių perpardavinėtojai. 13.35 Kas dedasi 
Žemėje? 14.30, 16.20 Fokusų magija. 15.25 Troja. 
21.00, 2.50 Turto gelbėtojai. 23.00, 4.30 Laukinių 
kalnų karaliai. 24.00, 5.20 Nemėginkite pakartoti. 

 TRaVel
6.00, 12.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 13.00, 19.00 
Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00 Turto gelbėtojai. 
10.00, 16.00 Statybos Aliaskoje. 11.00, 24.00 
Didžiosios paminklų paslaptys. 17.00 Iškyla gam-
toje. 18.00, 2.00 Neįprastas Amerikos maistas. 
21.00, 3.00 Neįprastos žemės. 22.00, 4.00 Įkaušęs 
keliautojas. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ 

(N-7).
7.55 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
8.25 „Nuovada“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“ 

(N-7).
10.00 „Virtuvė“ (N-7).
11.00 TV serialas 

„Tėtušiai“ (N-7).
12.00 Svogūnų Lietuva  

(N-7).
13.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“ (N-7).
13.30 „Simpsonai“ 

(N-7).
14.30 „Mažoji nuotaka“ 

(N-7).
15.30 „Aistra ir valdžia“ 

(N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Rezidentai“ 

(N-7).
20.00 Farai (N-7).
21.00 „Nuovada“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 Fantastinis 

veiksmo f. 
„Ugnis ir ledas“ 
(N-14).

0.15 „Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“ 
(N-14).

1.15 „Tėtušiai“ (N-7).
2.05 „Virtuvė“ (N-7).

6.30 „Smalsutė Dora“.
6.55 „Rožinė 

pantera“.
7.25 „Madagaskaro 

pingvinai“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“  
(N-7).

9.50 24 valandos 
(N-7).

11.50 Yra, kaip yra 
(N-7).

13.00 Pričiupom! 
(N-7).

13.30 „Rožinė pantera“.
13.55 „Svajonių 

princas“.
14.25 „Juodieji meilės 

deimantai“  
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 Yra, kaip yra 
(N-7).

18.30 Žinios.
19.30 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios.
22.15 Veiksmo trileris 

„Sala“  
(N-7).

0.55 „Kultas“ 
(N-14).

1.40 „Vampyro 
dienoraščiai“  
(N-14).

2.25 Sveikatos ABC 
televitrina.

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.10 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
10.00 „Komisaras 

Štolbergas“ (N-7).
11.00 Kas ir kodėl?
11.30 Gyvenimas.
12.25 Stilius.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.10 „Komisaras 

Štolbergas“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 LRT forumas.
21.55 Trumposios žinios.
22.00 Fantastinis trileris 

„Žmonių vaikai“ 
(N-7).

23.55 Trumposios žinios.
24.00 Emigrantai.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Specialus tyrimas.
4.00 LRT radijo žinios.

6.15 „Policija ir Ko“ (N-7).
7.15 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
8.15 Mistinės istorijos 

(N-7).
9.15 „Kvapų detektyvas“ 

(N-7).
10.20 Kalbame ir rodome 

(N-7).
11.20 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.30 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
14.35 Amerikos talentai.
15.35 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.30 Labai juokinga laida.
19.00 Dainuok mano 

dainą 2. Dalyvauja: 
V.Tarasovienė, 
V.Tarasovas, 
G.Karaliūnaitė, Deivis, 
I.Starošaitė, V.Burnys, 
V.Malinauskas.

21.00 Farai (N-14).
21.30 Veiksmo f. 

„Tylos kodeksas“ 
(N-14).

23.35 Veiksmo f. 
„Visa griaunantis“ 
(N-14).

1.35 Mistinės istorijos 
(N-7).

2.25 „Liežuvautoja“ (N-7).

6.34 TV parduotuvė.
6.50 Reporteris.
7.35 Ar žinai, kad..?
7.40 Velykų skanėstai.
7.45 Lietuva tiesiogiai.
8.15 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.20 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Slaptieji agentai“ 

(N-7).
11.30 „Spąstai“ (N-7).
12.30 Ginčas (N-7).
13.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00, 20.00 

Žinios. Orai.
16.25, 18.45, 23.15 

Velykų skanėstai.
16.30 „Magda M.“ (N-7).
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 

Reporteris. Orai.
18.50, 23.20 

Ar žinai, kad..?
18.55 „Miškinis“ (N-7).
20.25 „Kulinaras“ (N-7).
21.30 Vaivos pranašystės 

(N-7).
23.25 Ginčas (N-7).
0.25 „Miškinis“ (N-7).
1.25 Reporteris.
2.00 „Miestai ir žmonės“.
2.05, 5.10 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Septynios Kauno 

dienos.
6.35 „Nuodėminga meilė“.
7.20 „Kaip atsiranda 

daiktai 8“.
7.45 Auksinis protas.
9.00 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų k.
12.15 ARTi. Grafika.
12.45 Diskusija „Soviet me čio 

rašytojų laiky senos. 
Keblus palikimas“.

14.15 Drama „Žalčio 
žvilgsnis“.

16.00 „Kaip atsiranda 
daiktai 9“.

16.30 „Didžioji istorija“. 5 d.
„Didingi statiniai“.

16.55 „Didžioji istorija“. 6 d.
„Ginklų pasaulis“.

17.25 Teatras.
18.15 Menora.
18.30 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
19.00 Labanaktukas.
19.20 „Kapitonas Alatristė“. 

1, 2 s. (N-7).
21.00 Legendos.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Anapus čia ir dabar.
23.30 IQ presingas.
24.00 „Niekada nežinai“.
0.30 Dabar pasaulyje.
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 16.25   „Tekėk už manęs!“ 10.30  „CSI Majamis“ 7.45  Keksiukų karai

6.20 Teleparduotuvė.
6.50 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

7.45 Keksiukų karai.
8.40 „Nenugalimieji“.
9.05 „Monstrai prieš 

ateivius“.
9.30 „Vedęs ir turi vaikų“ 

(N-7).
10.30 „Detektyvė Rizoli“ 

(N-7).
11.20 „Būrėja“.
11.55 „Pavogtas 

gyvenimas“ (N-7).
13.40 „Judantis objektas“ 

(N-7).
14.35 „Midsomerio 

žmogžudsytės IX. 
Šantažisto galas“ 
(N-7).

16.30 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

18.00 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

19.05 „Diagnozė - 
žmogžudystė“  
(N-7).

20.05 „CSI. Niujorkas“ 
(N-7).

21.00 „Foilo karas. 
Nervų karas“ (N-7).

23.00 „Begėdis“ (N-14).
24.00 „Ties riba“ (N-14).
0.50 „Detektyvė Rizoli“ 

(N-7).
1.40 „Karadajus“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
8.00 Iš peties (N-7).
9.00 Vienam gale 

kablys.
9.30 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.30 „CSI Majamis“ 

(N-7).
11.30 „Kaulai“ (N-7).
12.30 „Kaip aš susipažinau 

su jūsų mama“ 
(N-7).

13.30 „Univeras“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Iš peties (N-7).
16.00 „Daktaras Hausas“ 

(N-7).
17.00 „Kobra 11“ 

(N-7).
18.00 „Kaulai“ (N-7).
19.00 „CSI Majamis“ 

(N-7).
20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 „Naša Raša“ 

(N-14).
22.00 „Greito reagavimo 

būrys“ (N-14).
23.50 „Artefaktų 

medžiotojai“  
(N-7).

1.30 „Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“ 
(N-14).

2.20 „Salemas“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Virtuvės karaliai“.
10.00 „Aguonų laukas“ 

(N-7).
11.05 „Didžiausi 

pasaulio  
uostamiesčiai“.

12.05 „Aukščiausios 
klasės  
automobiliai“.

13.05 Reidas.
13.35 „Beorė erdvė“ 

(N-7).
14.35 „Kietakaktis“ 

(N-7).
16.25 „Tekėk už manęs!“
18.20 „Broukenvudo 

paslaptys“  
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

21.00 „Kai šaukia širdis“ 
(N-7).

22.00 Balticum TV 
žinios.

22.30 „Didžiausi 
pasaulio  
uostamiesčiai“.

23.30 „Aukščiausios 
klasės  
automobiliai“.

0.30 „Aguonų laukas“ 
(N-7).

 AnimAl PlAnet
8.15, 12.50 Šunų gelbėtojai. 9.10, 14.40, 21.05, 
5.02 Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 
Akvariumų verslas. 11.00 Mieliausi Amerikos 
naminiai gyvūnėliai. 11.55 Daktarė Dy. 13.45, 
22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30 Deivas 
Selmonis. Gyvenimas su liūtais. 17.25, 23.50 
Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Pavo-
jingiausios JAV gyvatės. 20.10, 3.25 Gyvūnų 
inspektoriai Pietų Afrikoje. 0.45 Aš - gyvas. 

 SPort1
6.00, 18.00 NBA krepšinio lyga. Šarlotės „Hor-
nets“ - Denverio „Nuggets“. 8.00, 20.00 Snie-
glentės. „European Open“. Akrobatinis nusilei-
dimas. Moterys. 9.00 Rusijos „Premier league“ 
20 turo apžvalga. 9.30, 21.30 KOK World Series. 
Bušido kovos. Ryga. 2015 m. 12.00 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. „FC Barcelona“ - Mursi-
jos „UCAM“. 14.00 NBA krepšinio lyga. Čikagos 
„Bulls“ - Hjustono „Rockets“. 16.15, 4.15 ATP 
250 Winston - Salem Open. Vyrų tenisas. Hugues 
Herbert - Kevin Anderson. Finalas. 21.00 Rusijos 
„Premier league“ 21 turo apžvalga. Premjera. 
24.00 „M1 Iššūkis“. Brazilija - JAV vakarai. Kovi-
nis sportas. 1.00 „M1 Iššūkis“. Japonija - Pran-
cūzija. Kovinis sportas. 2.00 NBA krepšinio lyga. 
Čikagos „Bulls“ - Hjustono „Rockets“. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Krepšinis. BBL. „Valmiera“ - „TU/Rock“. 
8.50, 3.35 „Trans World Sport“ žurnalas. 9.50 
Futbolas. Anglijos premier lygos žurnalas. 
10.20 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 
10.50 Boksas. 11.40 Ledo ritulys. KHL. Rytų 
konferencijos finalas. 13.40 „Formulė-1“. Aus-
tralijos GP lenktynių apžvalga. 14.35 Krepšinis. 
Eurolyga. „Laboral Kutxa“ - „Barcelona“. 16.25 
Ledo ritulys. KHL. Vakarų konferencijos finalas. 
18.25 Ledo ritulys. KHL. Vakarų konferencijos 
finalas. Tiesioginė transliacija. 21.10 Futbo-
las. UEFA Čempionų lygos apžvalga. 21.40 
Krepšinis. Eurolyga. „Brose Baskets“ - CSKA. 
Tiesioginė transliacija. 23.45 Krepšinis. Euroly-
ga. „Lokomotiv“ - „Crvena Zvezda“. 1.35, 5.15 
Ledo ritulys. KHL. Vakarų konferencijos finalas. 

 euroSPort
6.30, 12.30 Moterų futbolas. Čempionių lyga. 
7.45 Futbolo apžvalga. 8.15 Biatlonas. Pasaulio 
taurė. Rusija. 9.30, 14.00, 20.15, 4.00 Angliškasis 
biliardas. 11.00, 15.00, 0.05, 3.00, 5.30 Dviračių 
sportas. Katalonijos turas. 18.15, 19.40, 1.00, 2.25 
Pasaulio futbolo apžvalga. 18.20, 1.05 JAV futbolo 
lyga. 18.50, 1.35 Pietų Amerikos futbolo apžvalga. 
19.15, 2.00 FIFA futbolas. 19.45, 2.30 Sporto 
linksmybės. 20.10, 24.00 Sporto naujienos.

„BAnGŲ meDŽiotoJA“
Drama. JAV. 2011.
Režisierius: Sean McNamara.
Vaidina: Dennis Quaid, Helen Hunt, Carrie Underwood.

Tikrais įvykiais paremtas filmas apie perspektyvią banglentininkę Beta-
nę Hamilton. Trylikametė sėkmingai sportuoja, vis laimi banglentininkų 
varžybose. Deja, mergaitę užpuola ryklys. Sportininkė praranda ranką ir 
visko mokosi iš naujo: kaip apsirengti, susitvarkyti ir... kaip vėl kovoti su 
bangomis stovint ant lentos. Ar jos įgimtas talentas atstos prarastą ranką?

tV8
21.00

rekomenduoja

„Greito reAGAVimo BŪrYS“
Veiksmo filmas. Kanada. 2011.
Režisierius: Adamo P.Cultraro.
Vaidina: Steve Austin, Michael 
Shanks, Michael Jai White.

Teitas yra elitinio policijos būrio na-
rys. Šis būrys turi savo taisykles, kurių 
svarbiausia - būti sąžiningam sau pa-
čiam. Netikėtai pareigūnai atsidurs 
tarp dviejų nusikalstamų grupuočių, 
kurioms svarbiausia - dideli pinigai.

„uGniS ir leDAS“
fantastinis Veiksmo filmas. 
JAV. 2008.
Režisierius: Jean-Christophe
Comar.
Vaidina: Amy Acker, 
Tom Wisdom, Arnold Vosloo.

Karalystėje, valdomoje karaliaus 
Augustino, taikingai gyvena riteriai 
ir drakonai. Bet ramybę sudrumsčia 
ugnies drakonas. Per karalystę nu-
sidriekia siaubingas mirties šešėlis...

„SAlA“
Veiksmo trileris. JAV. 2005.
Režisierius: Michael Bay.
Vaidina: Ewan McGregor, 
Sean Bean, Steve Buscemi.

Linkolnas yra iš pažiūros utopinės, 
bet ganėtinai tvarkingos bazės 
gyventojas. Kaip ir kiti šios bazės 
gyventojai, Linkolnas tikisi, kad bus 
išrinktas persikelti į Salą, paskutinę 
neužterštą vietą Žemėje. 

tV6
22.00

lnK
22.15

tV3
22.30
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Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Divergentės serija: lojalioji“ (veiksmo ir nuotykių f., 
JAV, N-13) - 18-24 d. 10.30, 13.05, 16, 19.10, 21.50 val.
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 18-24 d. 10.10, 12.25, 14.40, 16.55, 18.50 val.
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, 3D, V) - 18-24 d. 11.10, 13.25, 15.40 val.
„londono apgultis“ (trileris, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Bulgarija, N-13) - 18-24 d. 11.30, 13.50, 16.10, 18.30, 
20.50 val.
„Betmenas prieš supermeną: teisingumo aušra“ 
(fantastinis nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 24 d. 19 val.  
(LNK kino startas).
„Erelis Edis“ (komedija, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Vokietija) - 23 d. 18.40 val. (DELFI premjera).
„Gautas iškvietimas“ (juodoji komedija, Lietuva, 
N-18) - 18-24 d. 15.10, 17.25, 18.20, 20.30, 21.20 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
N-7) - 18-24 d. 10.50, 12, 13.15, 15.50 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, N-7) - 18-24 d. 18 val.
„sniego mūšis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kanada, V) - 18-24 d. 10.20, 12.15, 14.20 val.
„Visi keliai veda į Romą“ (komedija, Italija, JAV, 
N-13) - 18-24 d. 17.15, 19.20 val. (24 d. 19.20 val. sean-
sas nevyks).
„Alvinas ir burundukai: didžioji kelionė“ (anima-
cinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 18-24 d. 10.40, 
12.55 val.
„Šnipas per klaidą“ (komedija, JAV, N-18) - 18-24 d. 
19.30, 21.40 val.
„8 geriausi pasimatymai“ (komedija, Rusija, N-13) - 
18-24 d. 16.20, 18.40 val. (23 d. 18.40 val. seansas nevyks).
„Egipto dievai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Australija, 
3D, N-13) - 18-24 d. 20.40 val.

„Egipto dievai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Australija, 
N-13) - 18-24 d. 14.30 val.
„Kodas 999“ (trileris, JAV, N-16) - 18-24 d. 21 val.
„Deadpool“ (veiksmo ir nuotykių trileris, JAV, N-16) - 
18, 20, 22 d. 21.30 val.
„Hju Glaso legenda“ (biografinė drama, JAV, N-16) - 
19, 21, 23 d. 21.30 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Divergentės serija: lojalioji“ (veiksmo ir 
nuotykių f., JAV, N-13) - 18-24 d. 11, 13.10,  
15.50, 18.30, 20, 20.45, 21.20 val. (23-24 d. 20 val.  
seansas nevyks; 20.45 val. seansas vyks 23-24 d.).
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 18-24 d. 11, 13.10, 15.30, 17.45, 18.30 val. 
(23-24 d. 17.45 val. seansas nevyks; 18.30 val. seansas 
vyks 23-24 d.).
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, 3D, V) - 18-24 d. 12, 14.15, 16.30, 19 val.
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., originalo k., 
JAV, V) - 18-24 d. 11.30, 16.10 val.
„londono apgultis“ (trileris, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Bulgarija, N-13) - 18-24 d. 11.30, 13.50, 16.10, 18.30, 
21.30 val.
„Betmenas prieš supermeną: teisingumo aušra“ 
(fantastinis nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 24 d. 19 val.  
(LNK kino startas).
„Erelis Edis“ (komedija, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Vokietija) - 23 d. 19 val. (DELFI premjera).
Divergentės serijos kino maratonas - 18 d. 
13.30 val. (Specialus seansas).
„Gautas iškvietimas“ (juodoji komedija, Lietuva, 
N-18) - 18-24 d. 11.40, 14, 17, 19, 21.10 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
N-7) - 18-24 d. 11.10, 13.40, 15.40, 18.10 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, N-7) - 18-24 d. 16.15 val.

„Alvinas ir burundukai: didžioji kelionė“ 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 3D, V) - 
19-24 d. 13.15 val.
„Alvinas ir burundukai: didžioji kelionė“ (anima-
cinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 18-24 d. 11.10, 
13.30 val.
„sensacija“ (biografinė drama, JAV, N-16) - 18-24 d. 
15.40, 18.30 val.
„Kodas 999“ (trileris, JAV, N-16) - 18-24 d. 16.30, 
21.15 val.
„sniego mūšis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kanada, V) - 18-24 d. 11.10, 13.40 val.
„Hju Glaso legenda“ (biografinė drama, JAV, N-16) - 
18-24 d. 13.45, 20.40 val.
„Šnipas per klaidą“ (komedija, JAV, N-18) - 18-24 d. 
19.10, 21.40 val. (22, 24 d. 19.10 val. seansas nevyks).
„Visi keliai veda į Romą“ (komedija, Italija, JAV, 
N-13) - 18-24 d. 18.30, 21.30 val. (22, 24 d. 18.30 val. 
seansas nevyks).
„Egipto dievai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Australija, 
3D, N-13) - 19-24 d. 15.35, 18.15 val.
„Gidas vienišiams“ (romantinė komedija, JAV, N-16) - 
19-24 d. 21 val.
„normas, lokys iš Šiaurės“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 18-24 d. 11.20 val.
„8 geriausi pasimatymai“ (komedija, Rusija, N-13) - 
19-20, 22-24 d. 19 val.
„Gerasis dinozauras“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 18-24 d. 11.50 val.
„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Belgija, V) - 18-24 d. 14.10 val.
„Deadpool“ (veiksmo ir nuotykių trileris, JAV, N-16) - 
18-24 d. 20.50 val.
„neištikimybė“ (trileris, JAV, N-16) - 18, 20 d. 20.45 val.
„Prieš gamtą“ (komiška drama, Norvegija, N-13) - 19, 
21 d. 20.45 val.

Kinas „LAISVALAIKIO“ GIDAS

„Londono 
apgultis“

„London Has Fallen“

Specialiųjų efektų ir katastrofų trileris 
„Londono apgultis“ grėsmę pritraukia dar 
arčiau mūsų. Istorinės vietos, kuriose dauge-
liui teko lankytis ir fotografuotis, filme patiria 
negailestingą sprogstamųjų užtaisų galią.

Svarbiausių pasaulio šalių lyderiai susi-
rinko į Didžiosios Britanijos ministro pir-
mininko laidotuves. Nors tai labiausiai sau-
gomas renginys pasaulyje, jo metu galinga 
antivakarietiškai nusiteikusi grupuotė ren-
giasi sudrebinti civilizacijos pamatus. Lon-
done vienas po kito pasipila teroristiniai 
išpuoliai. Nuolaužomis virsta ne tik Britų 

parlamentas ir Big Benas, ugnies ir chaoso 
labirintu tampa visas miestas.

Kilus visuotinei panikai žūva penkių ša-
lių lyderiai, o Jungtinių Valstijų prezidentas 
paimamas įkaitu. Kol Specialiosios tarnybos 
visomis išgalėmis stengiasi atkurti pusiaus-
vyrą nusiaubtame mieste, prezidento gel-
bėjimo operacijos imasi asmeninis jo sar-
gybinis Maikas Baningas, kurį vaidina Ge-

rardas Batleris (Gerardas Butleris). Jo part
nere tampa preciziška profesionalė, ypatin-
gos paskirties agentė MI6, kurią įkūnija 
Šarlotė Rilei (Charlotte Riley). Du nepa-
prastai skirtingi kovotojai ekstremaliomis 
sąlygomis privalo išmokti pasitikėti vienas 
kitu, nuo jų veiksmų dabar priklauso pasau-
lio stabilumas.

„Forum Cinemas“ inf.

Kino teatruose nuo kovo 18 d.

n Trileris, JAV, Didžioji Britanija, Bulgarija

n Režisierius: Babak Najafi

n Vaidina: Gerard Butler, Morgan Freeman, 

Aaron Eckhart, Charlotte Riley ir kiti

n iMDB: 6,4/10

Premjera

„Londono apgultis“ saugiai sėdintiems kino salėje 
žada aštrią ir šokiruojančią patirtį - terorizmas kine 
dar niekada nebuvo taip arti ir toks tikras

„Forum Cinemas“ nuotr.
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SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Amžinos meilės laiškai“ (romantinė drama, Italija) - 
18, 24 d. 17 val. 19 d. 18.30 val. 20 d. 16.20 val. 21 d. 15 
val. 23 d. 21 val.
„Fusis“ (drama, Islandija, Danija) - 18 d. 19.10 val. 19 d. 
16.40 val. 20 d. 21.10 val. 21, 23 d. 17.10 val.
„Prieš gamtą“ (komiška drama, Norvegija) - 
18 d. 21 val. 19 d. 15 val. 20 d. 14.40 val. 22 d. 21.10 val. 
24 d. 20.50 val.
„Animacijos dirbtuvėlės“ - 19 d. 12.30 val.
„Mažos drąsios širdys“ (animacinis f., Latvija) - 19 d. 14 val.
„Kai mes svajojom“ (drama, Vokietija, Prancūzija) - 
19 d. 20.40 val. 22 d. 19 val.
„Kukis grįžta“ (drama, Čekija) - 20 d. 12.50 val.
„Dangus virš Berlyno“ (drama, Vokietija, Prancūzija) - 
20 d. 18.30 val.
„Grėsmingasis aštuonetas“ (vesternas, JAV) - 21 d. 
19 val.
„45 metai“ (drama, Jungtinė Karalystė) - 22 d. 17 val. 
24 d. 19.10 val.
„Storulis“ (komedija, Prancūzija) - 23 d. 19 val.

MULTIKINO OZAS
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, 3D, V) - 18 d. 11.45, 16.30, 14 val. 19-24 d. 
10.30, 13, 15.30 val.
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 18 d. 10.15, 11.15, 12.30, 14.45, 17, 18.30 
val. 19 d. 12, 14.30, 16.45, 17.45, 18.30 val. 20-22, 24 d. 
11.15, 12, 14.30, 16.45, 17.45, 18.30 val. 23 d. 11, 13.15, 
14.30, 16.45, 17.45, 18.30 val.
„Divergentės serija: Lojalioji“ (veiksmo ir nuotykių f., 
JAV, N-13) - 18 d. 11.30, 14.15, 16.45, 19.15 val.  
19-24 d. 11.15, 14, 16.45, 19, 21.15 val.
„Londono apgultis“ (trileris, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Bulgarija, N-13) - 18 d. 16.30, 18.45 val. 19-24 d. 16.30, 
19.30, 21.45 val.
„Amžinos meilės laiškai“ (romantinė drama, Italija, 
N-13) - 18 d. 18.45 val. 19-24 d. 20.45 val.

„Betmenas prieš Supermeną: teisingumo aušra“ 
(fantastinis nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 24 d. 20 val.
„Šnipas per klaidą“ (komedija, JAV, N-18) - 18 d. 
13.45, 15.45, 17.45, 19.45 val. 19 d. 13.30, 15.30, 17.30, 
20, 22 val. 20-22 d. 13.30, 15.30, 17.30, 19, 20 val. 23 d. 
15.30, 17.30, 19, 20, 22 val. 24 d. 13.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 22 val.
„Kodas 999“ (trileris, JAV, N-16) - 19-24 d. 21.30 val.
„Visi keliai veda į Romą“ (komedija, Italija, JAV, 
N-13) - 18, 24 d. 19 val. 19 d. 19.30, 21.30 val. 20-23 d. 
19.30, 21 val.
„Gautas iškvietimas“ (juodoji komedija, Lietuva, N-18) - 
18 d. 15, 17, 19.15 val. 19-24 d. 15, 17, 19.15, 21.45 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, N-7) - 18-24 d. 11.30, 14 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
N-7) - 18, 20-24 d. 10, 10.45, 12.30, 13.15, 16 val. 19 d. 
10, 10.45, 12.30, 13.15, 16, 19 val.
„Kung Fu Panda“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 19 d. 11 val. (specialus seansas mažiukams).
„Kung Fu Panda“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 23 d. 12 val. (specialus seansas mamoms su 
mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Laukimas“ (drama, Italija, Prancūzija) - 18 d. 18 val. 
19 d. 16 val. 23 d. 18 val.
„Antra mama“ (drama, Brazilija) - 18 d. 19.40 val.
„Kaip žydėjimas vyšnios“ (drama, Japonija, 
Prancūzija, Vokietija) - 19 d. 14 val. 23 d. 19.40 val.
„Sugar Man“ (muzikinė dokumentinė drama, Didžioji 
Britanija) - 19 d. 17.40 val.
„Ramybė mūsų sapnuose“ (drama, Lietuva, 
Prancūzija) - 19 d. 19.10 val.
„Meistras ir Tatjana“ (dokumentinis f., Lietuva) - 
22 d. 17.30 val.
Ekskursija po kino archyvą - 22 d. 18 val.
„Lūžis prie Baltijos: tęsiame darbą“ (dokumentinis f., 
Lietuva) - 24 d. 18 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Divergentės serija: Lojalioji“ (veiksmo ir nuotykių 
f., JAV, N-13) - 18-24 d. 10.40, 13.20, 16, 18.40, 21.20, 
23.59 val. (23.59 val. seansas vyks 18-19 d.).
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 18-24 d. 10.20, 12.40, 15, 17.15 val.
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, 3D, V) - 18-24 d. 13.30, 18.15, 20.30 val.
„Londono apgultis“ (trileris, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Bulgarija, N-13) - 18-24 d. 16.10, 18, 21.20, 23 val. (18 d. 
18 val. seansas nevyks; 23 val. seansas vyks 18-19 d.).
„Betmenas prieš Supermeną: teisingumo aušra“ 
(fantastinis nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 24 d. 19 val. 
(LNK kino startas).
„Erelis Edis“ (komedija, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Vokietija) - 23 d. 19 val. (DELFI premjera).
Divergentės serijos kino maratonas - 18 d. 13.30 val.
„Gautas iškvietimas“ (juodoji komedija, Lietuva, 
N-18) - 18-24 d. 12.30, 14.30, 16.40, 19.30, 21.40, 23.50 
val. (23.50 val. seansas vyks 18-19 d.).
„Sniego mūšis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kanada, V) - 18-24 d. 10.30, 12.30, 14.30 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
N-7) - 18-24 d. 10.10, 13.10 val. (18 d. 13.10 val. seansas 
nevyks).
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, N-7) - 18-24 d. 11, 15.45 val.
„Visi keliai veda į Romą“ (komedija, Italija, JAV, 
N-13) - 18-24 d. 15.40, 18.50 val. (18 d. 15.40 val. sean-
sas nevyks).
„Šnipas per klaidą“ (komedija, JAV, N-18) - 18-24 d. 
19.20, 21.30, 23.30 val. (24 d. 19.20, 21.30 val. seansai 
nevyks; 23.30 val. seansas vyks 18-19 d.).
„Sensacija“ (biografinė drama, JAV) - 18-24 d. 13.20, 
18.30, 23.40 val. (18, 23 d. 18.30 val. seansas nevyks; 
23.40 val. seansas vyks 18-19 d.).

„Kung Fu 
Panda 3“

„Kung Fu Panda 3“

Kadaise nerangi ir tingi, šiandien Pan-
da Po - tikras kung fu meistras. Po ir toliau 
uoliai treniruojasi ir sunkiai dirba, kad bū-
tų dar vikresnis, drąsesnis ir stipresnis, 
tačiau iššūkis, kuris jo laukia šįkart - pra-
noks viską!

Vieną dieną, įprastą ir ramų pandos Po 
gyvenimą aukštyn kojomis apverčia netikėtai 
jo kieme pasirodęs niekad nematytas tikra-

Kino teatruose nuo kovo 18 d.

n Animacinė komedija, JAV, 2016

n Režisieriai: Jennifer Yuh Nelson, 

Allesandro Carloni
n Originalo kalba įgarsino: Jack Black, Angelina 

Jolie, Dustin Hoffman, Jackie Chan, Seth Rogen, Lucy 

Liu, David Cross, James Hong, Randall Duk Kim, Bryan 

Cranston, J.K. Simmons, Kate Hudson ir kiti.

n IMDB: 7,5/10

DĖMESIO! FILMAS BUS RODOMAS IR 3D FORMATU. 

BŪKITE ATIDŪS RINKDAMIESI SEANSĄ.

Premjera
Keitė Hadson (Kate Hudson), kuri 

įgarsino vieną iš filmo personažų, su 
kolega Džeku Bleku (Jack Black), taip 

pat paskolinusiu savo balsą, filmą 
„Kunf Fu Panda 3“ pristatė Berlyne

EPA-Eltos nuotr.
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Kinas „LAISVALAIKIO“ GIDAS

sis - biologinis - Po tėtis. Pagaliau susitikę jie-
du  leidžiasi  aplankyti kadaise prarastų namų. 
Gimtinėje  išties  smagu,  tačiau Po nesijaučia 
esąs savo vietoje - jam trūksta draugų ir įpras-
tos kasdienybės,  bet  grįžti  atgal  ir  palikti  po 
šitiek metų atsiradusį tėtį - prasta mintis...
Gal Po taip  ir būtų  likęs pandų rojuje,  jei 

ne blogiukas Kajus. Šis niekšelis pasiryžęs su-
naikinti  visus Kinijos kung  fu meistrus,  taip 

pat  ir Po draugus. Tai sužinojęs 
jis labai sunerimsta ir imasi veiks-
mų.  Po  planas -  išmokyti  rojaus 
pandas kung fu meistrystės ir kartu 
sutriuškinti  piktą  priešą. Ar 
jam pavyks įtikinti tingią-
sias  pandas  pakelti  savo 
letenėles dėl Po draugų?

„Forum Cinemas“ inf.

Andželina Džoli (Angelina 
Jolie) sakė, jog filmo 
įgarsinimas buvęs malonus 
ir širdžiai mielas darbas

„Deadpool“ (veiksmo ir nuotykių trileris, JAV) - 18-24 d. 
21, 23.20 val. (23.20 val. seansas vyks 18-19 d.).
„Egipto dievai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Australija, 
3D, N-13) - 19-24 d. 16.30 val.
„Alvinas ir burundukai: didžioji kelionė“ (animaci-
nis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 19-24 d. 10.50 val.
„Kodas 999“ (trileris, JAV, N-16) - 19, 21, 23 d. 20.20 val.
„Hju Glaso legenda“ (biografinė drama, JAV, N-16) - 
20, 22 d. 20.20 val.
„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Belgija, V) - 18-24 d. 11.10 val.

CINAMON
„Betmenas prieš Supermeną: teisingumo aušra“ 
(fantastinis nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 24 d. 20.30 val.
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, 3D, V) - 18-24 d. 11.15, 13.30, 15.45 val.
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 18-24 d. 10.30, 12.45, 15, 17.15, 18.30, 
20.30 val. (20.30 val. seansas vyks 19, 21, 23 d.).
„Divergentės serija: Lojalioji“ (veiksmo ir nuotykių f., 
JAV, N-13) - 18-24 d. 11.30, 15.15, 18, 20.45 val.
„Londono apgultis“ (trileris, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Bulgarija, N-13) - 18-24 d. 20, 22.15 val.
„Šnipas per klaidą“ (komedija, JAV, N-18) - 18-20 d. 
19 val.
„Visi keliai veda į Romą“ (komedija, Italija, JAV, 
N-13) - 18-21, 23 d. 17.45 val.
„Gautas iškvietimas“ (juodoji komedija, Lietuva, 
N-18) - 18-24 d. 12.15, 14, 16.15, 19.30, 20.30, 21.45 val. 
(12.15 val. seansas vyks 19-20 d.; 20.30 val. seansas vyks 
18, 20, 22 d.).
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
N-7) - 18-24 d. 10.45, 13, 16.45, 17.45 val. (16.45 val. 
seansas vyks 18-20 d.; 17.45 val. seansas vyks 22, 24 d.).
„Alvinas ir burundukai 4“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 19-20 d. 14.30 val.
„Hju Glaso legenda“ (biografinė drama, JAV, N-16) - 
18-20 d. 21.15 val.

KLAIPėDA

FORUM CINEMAS
„Divergentės serija: Lojalioji“ (veiksmo ir nuotykių f., 
JAV, N-13) - 18-24 d. 13.30, 15.30, 18.10, 21.10 val.
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 18-24 d. 10.10, 12.25, 14.40, 17 val.
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, 3D, V) - 18-24 d. 11, 13.20, 18.30 val. (18 d. 
13.20, 18.30 val. seansai nevyks).
„Londono apgultis“ (trileris, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Bulgarija, N-13) - 18-24 d. 11.20, 16, 18.20, 20.40 val.
„Betmenas prieš Supermeną: teisingumo aušra“ 
(fantastinis nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 24 d. 19 val. (LNK 
kino startas).
„Erelis Edis“ (komedija, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Vokietija) - 23 d. 19 val. (DELFI premjera).
Divergentės serijos kino maratonas - 
18 d. 13.30 val. (specialus seansas).
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
N-7) - 18-24 d. 10.30, 14.10, 16.40 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, N-7) - 18-24 d. 13 val.
„Gautas iškvietimas“ (juodoji komedija, Lietuva, 
N-18) - 18-24 d. 13.40, 16.20, 19.20, 21.30 val.
„Šnipas per klaidą“ (komedija, JAV, N-18) - 18-24 d. 
18.40, 20.50 val.
„Sniego mūšis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kanada, V) - 18-24 d. 10.20, 12.10 val.
„Visi keliai veda į Romą“ (komedija, Italija, JAV, 
N-13) - 18-22 d. 19.10 val.
„Kodas 999“ (trileris, JAV, N-16) - 18-24 d. 21.20 val.
„Egipto dievai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Australija, 
N-13) - 19-24 d. 15.40 val.
„8 geriausi pasimatymai“ (komedija, Rusija, N-13) - 
19-23 d. 21 val.
„Alvinas ir burundukai: didžioji kelionė“ (animaci-
nis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 18-24 d. 11.10 val.

ŠIAULIAI

FORUM CINEMAS
„Divergentės serija: Lojalioji“ (veiksmo ir nuotykių f., 
JAV, N-13) - 18-24 d. 15.35, 18.20, 21 val.
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 18-24 d. 10.10, 12.25, 14.40,  
17 val.
„Kung Fu Panda 3“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 18-24 d. 11, 13.10, 18.10 val.
„Londono apgultis“ (trileris, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Bulgarija, N-13) - 18-24 d. 19, 21.20 val.
„Betmenas prieš Supermeną: teisingumo aušra“ 
(fantastinis nuotykių f., JAV, 3D, N-13) - 24 d. 19 val.  
(LNK kino startas).
„Erelis Edis“ (komedija, Jungtinė Karalystė, JAV, 
Vokietija) - 23 d. 18.40 val. (DELFI premjera).
„Gautas iškvietimas“ (juodoji komedija, 
Lietuva, N-18) - 18-24 d. 13.25, 14.50, 16.50, 19.20, 
21.30 val.
„Zootropolis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
N-7) - 18-24 d. 11.10, 13.40, 16.10 val.
„Sniego mūšis“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Kanada, V) - 18-24 d. 11.20 val.
„Egipto dievai“ (fantastinis nuotykių f., JAV, Australija, 
3D, N-13) - 18-24 d. 15.25 val.
„Hju Glaso legenda“ (biografinė drama, JAV, N-16) - 
18-24 d. 20.30 val.
„Alvinas ir burundukai: didžioji kelionė“ 
(animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 18-24 d. 
10.20 val.
„Robinzono Kruzo sala“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Belgija, V) - 18-24 d. 12.35 val.
„Visi keliai veda į Romą“ (komedija, Italija, JAV, 
N-13) - 19-22 d. 18.40 val.
„Šnipas per klaidą“ (komedija, JAV, N-18) - 18-23 d. 
20.50 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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teatras/koncertai

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO TEATRAs
18 d. 18.30 val. - „Barbora Radvilaitė“. 2 v. baletas. 
Dir. R.Šervenikas.
19 d. 18.30 val. P.Čaikovskis „Eugenijus Oneginas“. 
3 v. opera rusų k. Dir. R.Šervenikas.
20 d. 12 val. - K.Chačaturian „Čipolinas“. 2 v. baletas. 
Dir. A.Šulčys.
23 d. 18.30 val. - P.Čaikovskis „Gulbių ežeras“. 
2 v. baletas. Dir. R.Šervenikas.
24 d. 18.30 val. - Ludvig van Beethoven „Fidelijus“. 
4 v. opera vokiečių k. Dir. M.Staškus.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
18 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - Premjera! A.Puškinas 
„Borisas Godunovas“. Rež. E.Nekrošius.
18 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Ledo vaikai“. Rež. B.Mar.
19 d. 17 val. Didžiojoje salėje - M.Ivaškevičius 
„Išvarymas“. Rež. O.Koršunovas.
20 d. 16 val. Mažojoje salėje - Vytautas V.Landsbergis 
„Bunkeris“. Rež. Vytautas V.Landsbergis.
22 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - H.Ibsenas 
„Visuomenės priešas“. Rež. J.Vaitkus.
22 d. 19 val. Mažojoje salėje - J.Balodis, G.Dapšytė 
„Barikados“. Rež. V.Silis.
23 d. 18.30 val. Didžiojoje scenoje - D.Charms 
„Jelizaveta Bam“. Rež. O.Koršunovas.
23 d. 19 val. Mažojoje salėje - S.Turunen „Broken Heart 
Story (Sudaužytos širdies istorija)“. Rež. S.Turunen.
24 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - A.Čechovas „Dėdė 
Vania“. Rež. E.Lacascade.
24 d. 19 val. Studijoje - „Liūdnos dainos iš Europos 
širdies“ (pagal F.Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir 
bausmė“). Rež. K.Smeds.
24 d. 19 val. Mažojoje salėje - I.Bergman „Intymūs 
pokalbiai“. Rež. V.Rumšas.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
18 d. 18.30 val. - „Dėdės ir dėdienės“. Rež. G.Tuminaitė.
19 d. 14 ir 16 val. - „Kelionė be bagažo“. Rež. B.Latėnas.
19 d. 18.30 val. - M.Ivaškevičius „Madagaskaras“. 
Rež. R.Tuminas.
20 d. 14 ir 16 val. - „Dostojevskis vaikams (nuo 9 iki 99 
metų)“. Rež. P.Ignatavičius.
22 d. 18.30 val. - „Kitais metais, tuo pačiu laiku“.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
18 d. 18 val. - P.Zelenka „Nykstančios rūšys“. 
Rež. R.A.Atkočiūnas.
23 d. 18 val. - D.Loher „Pabaigos ugnis“. Rež. G.Varnas.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
18 d. 18.30 val. - A.Puškin „Eugenijus Oneginas“ 
(su lietuviškais titrais). Rež. J.Vaitkus.
19 d. 11 val. - Z.Hopp „Stebuklingoji kreidelė“ (rusų k.). 
Rež. O.Lapina.
19 d. 13 val. - Z.Hopp „Stebuklingoji kreidelė“ 
(lietuvių k.). Rež. O.Lapina.
19 d. 18.30 val. Mažojoje salėje - Premjera! Eric-
Emmanuel Schmitt „Oskaras ir ponia Rožė“. Rež. J.Laikova.
20 d. 18.30 val. - Jordi Galceran Ferrer „Gronholmo 
metodas“ (su lietuviškais titrais; N-18). Rež. A.Jankevičius.
20 d. 12 val. - Z.Hopp „Junas ir Sofus, arba auksinis 
riteris“ (lietuvių k.). Rež. O.Lapina.

RAGAniuKĖs TEATRAs
19 d. 12 val. Didžiojoje salėje -  Premjera! „Katino 
Finduso staigmena“.
20 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Raudonkepurė ir 
Vilkas“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
20 d. 14 val. Didžiojoje salėje - „Trys paršiukai“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
20 d. 16 val. Didžiojoje salėje - „Bjaurusis ančiukas“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

18 d. 18.30 val. - „Geležis ir sidabras“. Rež. R.Kazlas.
19 d. 12 val. - „Daktaras Dolitlis“. Rež. R.Driežis.
20 d. 12 val. - „Trys paršiukai“. Rež. A.Mikutis.
24 d. 18.30 val. - „Smėlio žmogus“ (pagal E.T.A.Hoffmaną). 
Rež. G.Radvilavičiūtė. Choreogr. S.Mikalauskaitė.

Mažoji salė
19 d. 14 val. - „Coliukė“. Rež. R.Driežis.
20 d. 14 val. - „Pasaka apie vėžliuką“. Rež. A.Mikutis.
20 d. 18.30 val. - „Pasvydo“. Rež. A.Bagočiūnaitė-
Paukštienė.

„DOMinO“ TEATRAs
18 d. 19 val. - „Seksas, vedybos ir skyrybos amerikietiš-
kai“ (rusų k.). Rež. O.Šapošnikov.
19 d. 19 val. - Premjera! M.Gungoras „2 smegenų istori-
ja“. Rež. S.Uždavinys.
20 d. 14 ir 18 val. - Premjera! L.Cunningham „Žavios ir 
pavojingos“. Rež. O.Šapošnikov.
23 d. 19 val. - „2 vyrai. 1 tiesa“. Rež. A.Gricius.

MEnŲ sPAusTuVĖ
18 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Drąsi šalis“. 
Rež. C.Graužinis (cezario grupė).
18 d. 19 val. Stiklinėje salėje - Atvira erdvė’11: „Ribos“ 
(N-16). Rež. T.Montrimas.
19 d. 11 val. Juodojoje salėje - „Mozaika“. Choreogr. 
B.Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“).
19 d. 15 val. Kišeninėje salėje - „Gandro dovana“ Rež. 
S.Degutytė („Stalo teatras“).
20 d. 11 ir 17 val. Kišeninėje salėje - „Spalvoti žaidi-
mai“. Choreogr. B.Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“).
20 d. 12 ir 15 val. Juodojoje salėje - „Stebuklingas 
sodas“. Rež. S.Degutytė.
21 d. 11 val. Studijoje III - Šokio pirmadieniai mažyliams. 
Šoka B.Banevičiūtė ir G.Subotinaitė (šokio teatras „Dansema“).
21 d. 12 val. Stiklinėje salėje - Pasakų pirmadienis 
mažyliams. Pasakas seka S.Degutytė („Stalo teatras“).
22 d. 19 val. Juodojoje salėje - Kazimieras Likša su stygi-
nių kvartetu. K.Likša (akustinė gitara ir vokalas), I.Gedgaudas 
(pianinas), R.Balčiūtė (violončelė), M.Vaičiulytė (smuikas), 
P.Gailinytė (smuikas), S.Laučka (altas).
23 d. 19 val. Juodojoje salėje - OKT/Vilniaus miesto 
teatras: „Miranda“. Rež. O.Koršunovas.
24 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Akloji dėmė“. 
Choreogr. V.Jankauskas (Vyčio Jankausko šokio teatras).

VilniAus KAMERinis TEATRAs
18 d. 18.30 val. - „Kai žmonės vaidino Dievą..!“ 
Rež. A.Gian (JAV)/M.Mačiulis.
20 d. 13 val. - „Emilis iš Lionebergos“. Rež. R.Kudzmanaitė.
20 d. 18 val. - Premjera! „Angliškas detektyvas“. 
Rež. R.Cicėnas.

KEisTuOliŲ TEATRAs
18 d. 19 val. - „Persikūnijimai“. Rež. Vytautas V.Landsbergis.
19 d. 12 val. - „Kai aš mažas buvau“. Rež. V.Žitkus.
19 d. 19 val. - „Atleisk jiems - jie nežino, ką daro“ 
(N-14). Rež. E.Kižaitė.
20 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Vištytė ir Gaidelis“. 
Rež. R.Skrebūnaitė.
20 d. 15 val. - Premjera! Muzikinis spektaklis vaikams 
„Pyp Pyp“. Rež. A.Giniotis.

OKT/VilniAus MiEsTO TEATRAs
18 d. 19 val. - F.Richter „Dievas yra DJ“. Rež. K.Gudmonaitė.
23 d. 19 val. - W.Shakespeare „Miranda“. 
Rež. O.Koršunovas.
24 d. 19 val. - Premjera! S.Kane „Apvalytieji“. 
Rež. O.Koršunovas.

Anglijos karalienė (aktorė Elžbieta La-
tėnaitė) po devyniolikos įkalinimo metų nu-
teisia Mariją Stiuart (aktorė Indrė Patkaus-
kaitė) mirties bausme. Žiaurų nuosprendį ši 
priima oriai. Mirties nuosprendis jos nepa-
žemina, o išvaduoja iš aistrų, egoistinių troš-
kimų, tampa jai pergale ir dovana. Atgailau-

janti dėl praeities nusikaltimų, priėjusi išpa-
žinties, ji tampa dar stipresnė ir didingesnė. 
„F.Šileris kalba, kad ir sunkiausiomis aki-
mirkomis reikia išlikti oriu žmogumi. Kai 
žmogus oriai miršta, tada jaudina mirtis, - 
sako režisierius A.Areima. - Marija Stiuart 
atstovauja žmogui, žmogiškumui. Ji jau su-
pratusi žmogiškumo esmę ir prasmę, skir-
tingai negu Elžbieta, kuri yra gyvenimo ka-
linė, nevisavertiškumo kompleksų supan-
čiotas žmogus, kuriam prieš valią uždedama 
karūna. Ji pavydėjo Marijai grožio, laisvės, 
gyvenimo, dėmesio. Man jos - ne karalienės, 
o žmonės.“

Kuo artimas ir įdomus vokiečių klasikas 
jaunos kartos lietuvių režisieriui? „F.Šileris 
ieško žmogiškumo. Atsakomybės už savo 
veiksmus. Tai - F.Šilerio temos. Tai dalykai, 

Vilniaus mažajame teatre - istorinė drama  „Marija Stiuart“

Indrė Patkauskaitė ir 
Daumantas Ciunis

Lauros Vansevičienės nuotr.

Vilniaus mažajame teatre režisierius Artū-
ras Areima repetuoja klasikinę Frydricho 
Šilerio dramą „Marija Stiuart“, paremtą 
istorine medžiaga. Dramoje „Marija Stiu-
art“ atsiskleidžia dviejų garsių karalie-
nių - Škotijos karalienės Marijos Stiuart 
ir Anglijos karalienės Elžbietos - epocha, 
paveikslai ir konfliktas.

laisvalaikis 2 0 1 6  k o v o  1 8 59

teatras/koncertai „LAISVALAIKIO“ GIDAS

Kaunas

KaunO DRaMOs TEaTRas
18 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - M.Frisch „Biografija: 
vaidinimas“. Rež. G.Varnas.
19 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Kiškis pabėgėlis“. 
Rež. A.Sunklodaitė.
19 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Metų kaunietė 2015“.
20 d. 12 val. Rūtos salėje - A.Dilytė „Solė ir močiutės“. 
Rež. A.Dilytė.
20 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - J.Gay „Vargšų opera“. 
Rež. A.Kurienius.
22 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - P.Pukytė „Bedalis ir 
labdarys“. Rež. G.Tuminaitė (Vilniaus mažasis teatras).
22 d. 19 val. Ilgojoje salėje - „Palata“ (pagal A.Čechov). 
Rež. R.Kazlas.

KaunO MuZIKInIs TEaTRas
18 d. 18 val. - „Grafas Montekristas“. 2 d. miuziklas. 
Rež. K.Jakštas. Dir. J.Janulevičius.
19 d. 18 val. - P.Abraham „Balius Savojoje“. 
3 v. operetė. Rež. A.Žiurauskas. Dir. J.Janulevičius.
23, 24 d. 18 val. - Premjera! F.Vaildhorn „Karmen“. 
2 d. miuziklas. Rež. K.S.Jakštas. Dir. J.Janulevičius.

KaunO KaMERInIs TEaTRas
19 d. 18 val. - M.Jones „Akmenys jo kišenėse“. 
Rež. G.B.Padegimas.
20 d. 18 val. - D.Čepauskaitė „Be galo švelni 
žmogžudystė“. Rež. S.Rubinovas.
24 d. 18 val. - D.Čepauskaitė „Diena ir naktis“. 
Rež. S.Rubinovas.

KaunO MaŽasIs TEaTRas
18 d. 19 val. - F.Rame, D.Fo „Laisvoji pora“ (N-16). 
Rež.: R.Januškevičiūtė, A.Baniūnas.
19 d. 15 val. - A.Slapovskij „Nuo raudonos žiurkės iki 
žalios žvaigždės“. Rež. D.Rabašauskas.
20 d. 14 val. - A.Dilytė „Sidabrinis fėjos šaukštelis“. 
Rež. A.Dilytė.

KaunO LĖLIŲ TEaTRas
19 d. 12 val. - „Nykštukas Nosis“. Rež. A.Stankevičius.
20 d. 12 val. - „Tigriukas Petrikas“. Rež. A.Stankevičius.

KuLTŪROs CEnTRas „GIRsTuTIs“
18 d. 18.30 val. - M.Gungoras „2 Smegenų istorija“. 
Rež. S.Uždavinys.
20 d. 14 ir 18.30 val. - „Vyras po padu“. Rež. K.Smoriginas.
21 d. 18.30 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikovas.
23 d. 18 val. - M.Ivaškevičius „Madagaskaras“. 
Rež. R.Tuminas (Vilniaus mažasis teatras).

KLaIpĖDa

KLaIpĖDOs DRaMOs  
TEaTRas

18, 22 d. 18.30 val. Mažojoje salėje - 
Premjera! E.De Filippo „Kalėdos Kupjelų namuose“.  
Rež. P.Gaidys.
20 d. 17 val. Didžiojoje salėje - Premjera! A.Juozaitis 
„Karalienė Luizė“. Rež. G.Padegimas.
23, 24 d. 18 val. Didžiojoje salėje - „Bado meistras“. 
Rež. E.Nekrošius.

KLaIpĖDOs MuZIKInIs  
TEaTRas

18 d. 18.30 val. - J.Strauss „Vienos kraujas“. 
3 v. operetė. Rež. R.Kaubrys. Dir. S.Domarkas.
19 d. 18.30 val. - „Šounuolynas“. 2 v. muzikinė kome-
dija. Rež. J.Staniunas (JAV). Dir. V.Konstantinovas.
20 d. 13 val. - A.Kučinskas „Makaronų opera“. 
2 v. opera vaikams. Rež. R.Kaubrys. Dir. D.Pavilionis.

KOnCERTŲ saLĖ
19 d. 19 val. - S.Sinclair ir A.McCarten „Striptizo 
ereliai“. Rež. A.Jakubik.

KLaIpĖDOs LĖLIŲ TEaTRas
19 d. 12 val. - Premjera! „Kas tu?“ Rež. J.Trimakaitė.
20 d. 12 val. - „Coliukė“. Rež. D.Savickis.

ŠIauLIaI

ŠIauLIŲ DRaMOs TEaTRas
18 d. 18 val. - Gero humoro dozė. Improvizacijų teatras 
„Kitas kampas“.
19 d. 18 val. - M.Panjolis „Duonkepio žmona“. 
Rež. A.Lebeliūnas.
20 d. 12 val. - „Mikė“. Rež. A.Pociūnas.
24 d. 16 val. - Senjorų diena! Y.Reza „Skerdynių dievas“. 
Rež. A.Lebeliūnas.

panEvĖŽys

J.MILTInIO DRaMOs  
TEaTRas

19 d. 18 val. Didžiojoje salėje - Premjera! A.Šlepikas 
„Lietaus dievas“. Rež. J.Dautartas.
20 d. 11 val. Mažojoje salėje - S.Maršakas „Katės 
namai“. Rež. V.Mazūras.
20 d. 18 val. Rokiškio kultūros centre - 
„Rūkas virš slėnių“. Rež. R.Banionis.

Koncertai
vILnIus

LIETuvOs naCIOnaLInĖ FILHaRMOnIJa
19 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Simfoninės muzi-
kos koncertas Lietuvos ir Flandrijos bendradarbiavimo 
20-mečiui. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. 
Solistė J.Daunytė (arfa). Dir. H.Engels.
20 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Teatralizuotas koncertas 
visai šeimai „Lėlės kelionė“. Styginių kvartetas: D.Peseckas 
(smuikas), B.Petrauskas (smuikas), D.Juozapaitienė (altas), 
G.Baranauskaitė (violončelė), S.Zajančauskaitė (fortepijonas).

Šv.KOTRynOs BaŽnyČIa
18 d. 19 val. - Aistės Smilgevičiūtės ir grupės „Skylė“ 
pavasario lygiadienio koncertas.
19 d. 18 val. - K.Smorigino, D.Razausko, S.Petreikio trio.

aRKIKaTEDRa BaZILIKa
20 d. 16 val. - Verbų sekmadieniui. Susikaupimo 
valanda „Septyni žodžiai“. Valstybinis Vilniaus kvartetas. 
Įėjimas - nemokamas.

Kaunas

KaunO vaLsTyBInĖ FILHaRMOnIJa
18 d. 18 val. - Lietuvos nacionalinis simfoninis orkes-
tras (meno vadovas ir vyr. dir. M.Pitrėnas). Solistė Joana 
Daunytė (arfa). Dir. H.Engels (Belgija).
19 d. 17 val. - Kauno miesto simfoninis orkestras (vyr. dir. 
C.Orbelian (JAV-Armėnija), vadovas A.Treikauskas. Solistas 
G.Alekna (fortepijonas). Dir. G.Stegmuller (Vokietija).
20 d. 16.30 val. Kauno Šv.Petro ir Povilo arkikatedroje 
bazilikoje - Franz Joseph Haydn. „Septyni paskutiniai 
Jėzaus Kristaus žodžiai“. Kauno styginių kvartetas.
20 d. 17 val. - Vidmantas Bartulis - oratorija „Kelias“. Kauno 
valstybinis choras (meno vadovas ir vyr. dir. P.Bingelis). 

KLaIpĖDa

KOnCERTŲ saLĖ
20 d. 17 val. - Romansų vakaras. O.Kolobovaitė (vokalas), 
J.Šervenikas (fortepijonas), L.Nazarenko (vokalas, gitara).
22 d. 18 val. I a. fojė - „Trisdešimt pavasarių“. Klaipėdos 
brass kvinteto kūrybinės veiklos 30-mečiui.
24 d. 18 val. - Irenos Starošaitės gyvo garso koncertas 
„Mano muzika“.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

kuriuos šiandien prarandam. Man įdomiau-
sia, kas vyksta, kai mes pamirštam žmogiš-
kumą, orumą, pasiduodam ambicijoms. Tuo-
met mes sugriauname žmogų. Man tai ir yra 
skaudžiausia. Liūdna, kad dėl svetimų tiks-
lų ir užgaidų sunaikiname žmogų. Ypač ši 
tema ryški pjesėje. Juk abi karalienės ne 
savo noru gavo savo statusą. Ambicijos, ne-
norint prarasti to, ką paveldėjai, ir kursto 
kruvinas kovas.“

Parengta pagal VMT inf.

Vilniaus mažajame teatre - istorinė drama  „Marija Stiuart“

l Spektaklio „Marija Stiuart“ premjera - 

balandžio 15 ir 16 dienomis  

Vilniaus mažajame teatre

l Bilietus galima įsigyti www.bilietai.lt ir 

Vilniaus mažojo teatro kasoje

l spektaklyje vaidina: Indrė Patkauskaitė, 

Elžbieta Latėnaitė, Tomas Rinkūnas, Daumantas 

Ciunis, Agnė Šataitė, Mantas Vaitiekūnas, Tomas 

Stirna, Edmundas Mikulskis, Mindaugas Capas, 

Vytautas Rumšas, Almantas Šinkūnas.

l Režisierius, scenografijos autorius - 

Artūras Areima. Kostiumų dailininkė - Monika 

Gurskytė, choreografas - Mantas Stabačinskas, 

šviesų dailininkas - Eugenijus Sabaliauskas, 

videomenininkas - Rimas Sakalauskas.

Vytautas Rumšas  
spektaklyje „Marija Stiuart“
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Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Viešbutis, ekoturizmas „Babilonas“  
Kaunas. 10% apgyvendinimo 
paslaugoms, pirties nuomai, dviračių 
nuomai, dviračių turų organizavimui.  
Tel. (8 37) 202 545,  
www.babilonas.lt
Viešbutis „Šachmatinė“   
Palanga. 20% nuolaida 
apgyvendinimui (1 kambariui).  
Tel. (8 682) 31 111,  
www.sachmatine.lt
Viešbutis „Amberton Cozy“
Kaunas. 15% nuolaida 
apgyvendinimui (kambariui).  
Tel. (8 37) 22 9981,  
www.ambertonhotels.com/kaunas
Viešbutis „Comfort  Hotel LT“ 
Vilnius. 15% nuolaida apgyvendinimui 
nuo standartinių kainų.
Tel. (8 5) 250 5111,  
www.comforthotel.lt
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Comfort Vilnius”   
Vilnius. 45% nuolaida 
viešbučio paslau goms.  
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477,  
www.europacity.lt

Viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Kaunas. 12% nuolaida apgyvendinimui 
nuo viešbučio puslapyje skelbiamų kainų,  
10% nuolaida sąskaitai restorane iš „A La  
Carte“ meniu, 10% nuolaida SPA kompleksui.
Tel. (8 37) 407 500,  
www.europaroyale.com
Viešbutis „Magnus Hotel“
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 340 000,  
www.magnushotel.lt
„Best Western Santakos viešbutis” 
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui 
I-IV, sąskaitai restorane, sveikatingumo 
centre, konferencijų salės nuomai ir  
30% nuolaida apgyvendinimui V-VII.   
Tel. (8 37) 302 702
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „Metropolis“
Kaunas. 15% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 205 992,  
www.metropolishotel.lt
Viešbutis „Magnisima“
Klaipėda. 20% nuolaida apgyvendinimui 
viešbutyje ir 15% nuolaida  
sąskaitai bare-restorane.
Tel. (8 46) 31 0901,  
www.magnisima.lt
Viešbutis „Euterpė” 
Klaipėda. 15% nuolaida apgyvendinimui ir 
10% nuolaidasąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 46) 474 703
Viešbutis „Vecekrug” 
Klaipėda. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% nuolaida pirties paslaugoms.   
Tel. (8 46) 301 002, www.vecekrug.lt
Viešbutis „Gabija”  
Palanga. 15% nuolaida apgyvendinimui, 
10% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
apgyvendinimui, pirčių-baseino 
komplekso paslaugoms, kitoms 
papildomoms pramogoms ir paslaugoms 
bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt
Kaimo sodybos „Penktas sezonas”  
Lazdijų r., Kelmės r. 15% nuolaida 
apgyvendinimui.  
Tel.: (8 37) 207 916, (8 682) 63479,  
www.5sezonas.lt

apgyvendinimo paslaugos 

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Parduotuvė „Laiko uola”
Klaipėda, Vilnius. 
12% nuolaida laikro   džiams.  
Tel.: (8 46) 211 788, (8 5) 231 0478
Laikrodžių parduotuvė „Swatch” 
Vilnius. 12% nuolaida 
laikrodžiams ir aksesuarams.  
www. swatch.lt
Aksesuarų salonas „Kristel“
Kaunas. 15% nuolaida dekoravimo 
„Swarovski“ kristalais  
paslaugai ir  papuo šalams.  
Tel. (8 614) 84 100, www.kristel.lt

aksesuarai 

Biliardo klubas „Entry“   
Vilnius. 25% nuolaida biliardo žaidimui. 
Tel. (8 624) 94 317,  
www.facebook.com/biliard.Vilnius
Biliardo klubas „Free Ball” 
Vilnius. 20% nuolaida biliardo žaidimui.  
Tel. (8 656) 20 580
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo 
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
Boulingo centras „Smūgis”  
Klaipėda. 20% nuolaida vienam takeliui. 
Tel. (8 46) 305 305, www.smugis.lt 
„Cosmic Bowling” boulingas 
Vilnius. 20% nuolaida boulingo (nuolaida 
taikoma vienam takeliui) ir pulo žaidimams. 
Tel. (8 5) 233 9909
Klubas „Boulingo alėja” 
Kaunas. 20% nuolaida boulingo ir pulo 
žaidimams, 100% batelių nuomai.
Tel. (8 37) 20 0030
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 20% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

Biliardas, Boulingas   

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553,  
www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančiom žvakėm, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 
Žaliuzės „Domus Lumina“  
Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8-800) 00 009, www.domuslumina.lt
Vonios įrangos studija „Aquahome“
Kaunas. 18% nuolaida prekėms.
Tel. (8-37) 76 4919, www.aquahome.lt

Baldai, interjero detalės

Karnavalinių rūbų nuoma 
„Arlekinas”
Kaunas. 15% karnavalinių 
drabužių nuomai.  
Tel. (8 37) 705 832
Šventinių drabužių nuomos  
salonas „Malonumas 55”
Klaipėda. 15% nuolaida drabužių 
ir aksesuarų nuomai. 
Tel. (8 46) 253 226

draBužių nuoma     
Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040,  
www.indigogeles.lt
Salonas „Tarp gėlių”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms 
bei paslaugoms ir 20% nuolaida husaro 
paslaugoms (Lietuvoje). 
Tel.: (8 37) 312 233, 208 847,  
www.tarpgeliu.lt

gėlių salonai

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų 
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American Englisch school” 
23,17 Eur nuolaida kalbų kursams 
Lietuvoje, 43,44 Eur nuolaida kalbų 
kursams ir stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„ELC English Language Courses” 
Vilnius. 28,96 Eur nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalBų kursai

„Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai

 Jei partneris siūlo akciją ar spec. pasiūlymą paslaugai, prekėms, sąskaitai – 
nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, nesuteikusius Jums 
nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele, tel. (8 5) 212 3344 arba el. p. club@respublika.net.

 Informacija „Laisvalaikio”  kredito kortelės turėtojams. „Laisvalaikio“ partneriai 
Jums suteiks  nuolaidą, kai parodysite savo kortelės paskutinius 6 skaičius. Jei dėl asmeninių 
priežasčių šių skaičių rodyti nenorite, partneris turi teisę nuolaidos netaikyti.

Daugiau kaip                          vietos visoje Lietuvoje,  
kur taikoma nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele!

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms 
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Galanterijos parduotuvė  
„Just in Vogue City“
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 655) 03 815, www.justinvogue.lt

avalynė, galanterija

Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir 
gyvūnų maistui, 15% nuolaida  
gydymo paslaugoms.
Tel. (8 611) 12854, www.vetklinika-vilnius.lt   
Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   

jūsų augintiniui
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Itališkų drabužių parduotuvė  
„Allure Boutique”  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 608) 49 307, www.allureboutique.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt
„Butiq.lt“ - stilingi drabužiai  
ir aksesuarai moterims  
bei vyrams internetu  
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.
www.butiq.lt
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms, 
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Parduotuvė „JAEGER London“ 
Vilnius. 15% nuolaida naujos 
kolekcijos vyriškiems ir moteriškiems 
drabužiams bei aksesuarams.  
Tel. (8 5) 261 8184

Mados namai „Cantas“
Vilnius. 15% nuolaida prekėms 
ir individualioms siuvimo paslaugoms.
Tel. (8 612) 82 111, www.cantas.lt 
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuo ša lams.  
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413, www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089, www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,  
www.forplay.lt    

dRabužiai

„L.Zylberstein“ veido odos priežiūros 
produktai,  www.lzylberstein.eu/lt. 
100% nuolaida pristatymui į namus.   
Tel. (8 655) 55 986
Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik su 
„Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui. 
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
Masažo salonas „Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529,  
www.motersmokykla.lt

Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaidavisoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 261 8364, (8 675) 44 448, 
www.groziopaslaugos.lt
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064,  
www.selective.lt
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida 
masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743,  
www.lifeenergyspa.lt
Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, 
kūno, veido procedūroms  
ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196,  
www.kunoakademija.lt 
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004,  
www.nailbar.lt
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms, 
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams, 
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida 
soliariumo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida 
vandens dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
Užeiga „Po vežimu” 
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir 
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei 
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių 
nuomai ir vandens čiuožyklai,  
100% sporto inventoriaus nuomai.  
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas 
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms 
dviem asmenims.  
Tel. (8 610) 00 009,  
www.belmontonuotykiuparkas.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

kitos pRamogos 

      
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys
Terasa ,,SKY21 terrace by BarBar'a“
Klaipėda. Specialūs renginiai.
Tel. (8 612) 01 222,  
www.facebook.com/Sky21byBarBara
Naktinis klubas „Power Šachmatinė“   
Palanga. Nemokamas įėjimas 
(1 asmeniui).  
Tel. (8 604) 58 617, www.sachmatine.lt 
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 
Naktinis klubas „Latino“ 
Kaunas. 50% nuolaida įėjimui. 
Tel. (8 685) 28117

klubai

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida 
drabužių valymui ir 15% nuolaida  
odinių ir kailinių gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt

Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 24,62 Eur nuolaida mokyklos
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla  
„Linos artelė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.  
10% nuolaida visoms drabužių  
taisymo paslaugoms.  
Tel. 8 (612) 18 862, www.linosartele.lt
Reklamos namai  
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam 
graviravimui, spaudos darbams, 
maketavimo-dizaino kūrimui,  
WEB dizaino sukūrimui.  
Tel. (8 678) 08 811, http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% 
nuolaida šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5. Kelionių draudimui. 
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,  
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne 
mažiau  nei 12 mėn.
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33%  nuolaida bagažo 
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969, www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių 
organizavimo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai foto sesijai. 
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos gRožio paslaugos 
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Restoranas „KFC“
Vilnius ir Panevėžys. 10% nuolaida 
sąskaitai, išskyrus akcijinius ir 
Smartchoice meniu patiekalus.
www.kfc.lt
Restoranas „Pizza Hut“
Vilnius ir Panevėžys. 10% nuolaida 
sąskaitai, išskyrus akcijinius ir 
Smartchoice meniu patiekalus.
www.pizzahut.lt
Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 
Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranas FOREST: sezoniniai 
patiekalai, produktai iš Lietuvos 
ūkio, naujausios technologijos. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Specialūs sezono pasiūlymai.  
Nuolaida netaikoma dienos pietums  
ir atvežamam maistui.   
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Alaus darykla - restoranas „Bravaria“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt
Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.lt
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Barai „Olympic Lounge“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 211 1110
Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt 
Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt
Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt

Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300,  
www.livinrestoranas.lt
Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104,  
www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488,  
www.esse.lt 
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt
Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 
Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101,  
www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620,  
233 9999, 263 6363
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662,  
www.sadute.lt

Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424,  
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525,  
(8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius  
patiekalus ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322,  
www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710
Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091
Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).   
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės“
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės  
patiekalams (iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452433,  
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242,  
www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020,  
www.papajazz.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
kavinėje. 25% nuolaida salės  
ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,  
www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai 
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412

     
Oskaro Koršunovo teatras
20% nuolaida 2 bilietams, išskyrus 
premjeras ir spektaklį „Žuvėdra“.
Tel. (8 650) 35 646, www.okt.lt

Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt

Juozo Miltinio dramos teatras
Panevėžys. 20% nuolaida 2 bilietams, 
išskyrus premjeras, šventinius  
ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt 

„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 

Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt

Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222,  
www.uzupioteatras.lt

Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383,  
www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt

Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams 
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

kavinės, barai, restoranai

Maisto produktų  
krautuvėlė „Naturalia“  
Vilnius. 5% nuolaida šviežiai mėsai, 
20% graikiškai produkcijai,  
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„Bottlery“ - naujas MV gėrimų 
parduotuvių vardas.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 5% nuolaida alkoholio 
asortimentui. 
www.bottlery.eu 
Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida 
sąskaitai ir prekėms.  
Tel. (8 698) 26865, www.ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių  
parduotuvė „La Vinia“  
Vilnius. 12% nuolaida 
visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt
Parduotuvė  
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440
Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” 
gaminiams.  
Tel. (8 699) 67 413
Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams.  
www.alkava.lt

Maisto prekės ir gėriMai

„LaisvaLaikio“ kLubo partneriai

teatras

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt
Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso, 
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

sporto klUbai
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www.smilefoto.lt  
10% nuolaida fotoknygų,  
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 673) 51 602,  
www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com 
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms  
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo  
bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms. 
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311, www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams, 
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234

Kitos preKės

     
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms, 
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111,  
www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms 
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida 
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

medicina
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Šokių ir laisvalaikio centras  
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms 
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių užsiėmi mams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio 
mėnesio abone   mentui.  
Tel. (8 615) 33 921,  
www.sokiustilius.lt

šoKių studijos

     
Kokteiliai „Energy Diet“  
Sportuojant arba laikantis dietos,  
10% nuolaida produktams. 
Tel. (8 698) 35 222,  
www.energydiethd.com
Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 5) 273 6480, www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida  
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366,  
www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt
„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. - spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

sporto pramogos

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo pas laugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 612) 73 531, www.dziazomokykla.lt

ugdymas

Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur, 
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,  
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“  
Vilnius. 20% nuolaida automobilio 
plovimo ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
0,029 Eur ct/l nuolaida atsiskaitant   
„Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt

transporto paslaugos

    
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,  www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms, 10% -„Litauros” 
organizuojamoms kelionėms, 12-15% - 
savaitgalio pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337, (8 37) 209 200
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Kelionių agentūra „Delta Interservis“  
5% nuolaida poilsinėms ir pažintinėms  
Lietuvos kelionių organizatorių kelionėms  
užsakomaisiais skrydžiais. Nuolaidos 
taikomos nuo katalogų ir specialių 
pasiūlymų kainų, 5 % nuolaida 
poilsinėms kelionėms iš Vokietijos,  
5% nuolaida kruizams,  
20% nuolaida medicininių išlaidų 
draudimui (dviem žmonėms).  
Tel. (8 5) 210 7444, www.deltakeliones.lt

Kelionių agentūros     
Koncertų organizatorius  
„ARS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 605) 57 881, www.arslibera.eu

Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069, www.chorasvilnius.lt

Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“. 
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306, www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566, www.koncertusale.lt
Bušido federacija 
20% nuolaida 2 bilietams.

Koncertai, renginiai

      
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt
„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
20% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.

optiKos salonai

Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos NAUJOS „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės. 
Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

    
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt  

Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Relaksacinis plūduriavimo  
terapijos centras „La Vita“  
Vilnius. 33% nuolaida relaksacinei 
plūduriavimo procedūrai ir  
15% nuolaida kitoms paslaugoms.  
Tel. (8 607) 76 857, www.la-vita.lt 
Sanatorija „Eglė Plius” 
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.egleplius.lt
„Eglės sanatorija“
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.sanatorija.lt
Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida paslaugoms.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 

sveiKatingumo paslaugos
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SVEIKINA

             

Geriau seksis su senais nei su 
naujais pažįstamais. Turintiems antrą 
pusę  puikus periodas gilintis į san-
tykius su mylimuoju. Darbe  nereikia 
tikėtis lengvų pergalių, tačiau jeigu 
pasistengsite, turėtumėte ilgam pamiršti 
sunkumus. Jūsų sėkmė labiausiai pri-
klausys nuo jūsų gebėjimo bendrauti. 
Tai metas, kai neturėtų iškilti didelių 
problemų su sveikata.

JAUČIUI

Vargu ar šiomis dienomis jus 
domins naujos pažintys, tačiau neuž-
mirškite, kad antra savaitės pusė labai 
palanki pasimatymams. Puikiai seksis 
be didelių pastangų pasiekti puikių 
rezultatų. Jeigu šiuo metu klausysitės 
ne aplinkinių, o savo intuicijos, galite 
pasiekti stulbinamų rezultatų darbe.  
Jūsų savijauta puiki, neturėtų iškilti 
rimtų sveikatos problemų.

DVYNIAMS

Jeigu ieškote antrosios pusės, 
puikios dienos ją sutikti  - jūsų 
gyvenime  atsiradęs žmogus taps labai 
artimu. Imkitės darbų, kurie reikalauja 
ištvermės ir iššūkių.  Labai palanki 
savaitė jūsų piniginiams reikalams. 
Kuo daugiau judėsite, tuo geriau 
jausitės. Tik nepersitempkite, viską 
darykite su saiku.    

AVINUI

Prognozė kovo 18-24 d.

 Naujoms pažintims labai tinka-
mos dienos. Tad neturintys antrų pusių 
apsidairykite aplinkui, gal tas vienintelis 
ar vienintelė  visai čia pat - greta jūsų. 
Šią  savaitę galėsite džiaugtis savo 
finansiniais sprendimais, o jeigu dirbate 
aptarnavimo srityje,  visi bus  patenkinti 
jūsų puikiu darbu. Prastas metas laikytis 
dietų. 

ŠAULIUI

Galėsite mėgautis puikiais san-
tykiais su  jus mylinčiais asmenimis, 
o neturintiems antrų pusių  dabar ypač 
tinkamas metas naujoms pažintims. Darbe 
strigs viskas, ko imsitės, tad geriau svar-
bius darbus atidėkite geresniam laikui.  
Geriausiai seksis dirbantiems finansų 
srityje. Ne pats palankiausias metas jūsų  
sveikatai. Todėl norintys  gerai  jaustis, 
rinkitės lengvai virškinamą maistą.

SKORPIONUI

Naujoms pažintims nepalankios 
dienos. Turintiems antras puses  teks 
pažiūrėti tiesai į akis, ir ne visada jums 
patiks, tai ką pamatysite. Nors ir  bus 
gana ramios darbo dienos, bet  norint  
ko nors  pasiekti, teks  kaip reikiant  
padirbėti - tad vertėtų sumažinti  tempą 
ir  pasistengti daugiau ilsėtis.

SVARSTYKLĖMS

Mėgaukitės šiuo ramiu ir stabiliu 
periodu. Antroje šios savaitės pusėje 
jūsų gyvenime gali atsirasti žmogus, 
kuris taps jums labai artimas. Šią savaitę 
geriau atostogauti nei dirbti. O jei dirb-
site prieš atiduodami  atliktą darbą, kelis 
kartus patikrinkite, ar tikrai viską gerai 
padarėte. Tai metas,  kai neturi iškilti 
didelių problemų  dėl sveikatos, jeigu 
pasistengsite jėgų nešvaistyti veltui.

VĖŽIUI

 Labai palankios dienos 
naujoms pažintims, o turintiems  
antras puses puikus periodas gilintis 
į santykius su mylimuoju. Šią  savaitę  
gana ramios darbo dienos. Tik nereikia 
imtis labai atsakingų  finansinių  
operacijų.  Pasilepinkite grožio 
procedūromis, tik nepersitempkite, 
viską darykite su saiku. 

LIŪTUI

 Meilė, prasidėjusi šiomis 
dienomis, garantuoja tvirtus jausmus, 
antra savaitės pusė palanki  naujoms 
pažintims. Darbe  bus ramu, neturėtų 
įvykti jokių didelių permainų. Tik antroje 
savaitės pusėje gali iškilti sunkumų su 
pinigais ir finansiniais dokumentais. 
Savijauta šiomis dienomis bus  geresnė, 
tačiau patartina  vengti  didelio fizinio 
krūvio.

MERGELEI

 Palankios dienos naujoms 
pažintims.  Labai tikėtina, kad vieniši 
sutiks sau skirtąją pusę. Puikus laikas 
pasirašyti sutartis, vykti į verslo 
susitikimus pasirašyti  finansinius 
dokumentus. Sumažinkite tempą, 
pasistenkite daugiau ilsėtis. Venkite 
didelio fizinio krūvio nugarai ir kelių 
sąnariams.

OŽIARAGIUI

 Naujos pažintys gali būti 
lemtingos. Tinkamas metas  jūsų 
karjerai. Jeigu svajojate apie 
paaukštinimą, galite drąsiai kreiptis į 
savo viršininką. Palankus metas  tvarkyti 
verslo susitikimus, darbo reikalus. 
Pailsėkite, pamedituokite prie vandens 
telkinio, tuomet jausitės puikiai ir 
atrodysite labai gerai.

ŽUVIMS

Galimos internetinės pažintys. 
Puikus laikas karjerai, šiomis dienomis 
galite pasiekti išsvajotų aukštumų. 
O norintiems  imtis naujos veiklos, 
patartina perspektyviai išnaudoti šią 
savaitę.

VANDENIUI

Dainininkė Liepa 
Mondeikaitė-Norkevičienė
1990 03 23

Poetė, aktorė  
Birutė Marcinkevičiūtė-Mar
1969 03 23

Atlikėja  
Dileta Meškaitė-Kisielienė
1991 03 18

Smuikininkas  
Vilhelmas Čepinskis
1977 03 19

 Tel.  865698074
 El.p. btime@elnet.lt Astrologė   

Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

GEROS DIENOS: kovo  18, 19 d. BLOGOS DIENOS: kovo 21, 23 d.
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Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje,  

atsakymai:

Vertikaliai: Alpinizmas. Įmova. 
Erbis. Akira. Jupiteris. Libanas. 
Monadologija. Irano. Viralinė. 
Satelitas. Nosinė. Asama. IL. Na. 
Kalita. Sodas. Galina. Runa. Nes. 
Anapa. Kilis. Mat. Grota. Kulisė. 
Pasakalija. Tūris. Lavina. Grot. Saja. 
Aridinė. Trelės. SOS.
Horizontaliai: Aliuminis. Maža. 
Porolonas. Cicinas. Detali. Talinas. 
Kad. Zinedinas. Avi. Ronė. Glin. Meilė. 
Garinė. Marso. Kanoja. Sb. Palata. 
Ilis. Lipa. GR. Pasija. Ina. Re. Batuta. 
Tol. Kūtė. Manila. Kur. Pokaris. Rilis. 
Visata. „Ulisas“. Dar. Naminis. JO. A. 
Osa. Asėkas.
Pažymėtuose langeliuose: 
Cilindras. 

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti drėkinamąjį  

kremą su kanapių  
aliejumi ir egzotinių vaisių  

ekstraktais.

Atsakymą į kryžiažodį 
iki kovo 22 d.  
siųskite SMS žinute 
numeriu 1390.
Rašykite: LV KR, 
atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. 
Žinutės kaina 
0,29 EUR. Praeito 
kryžiažodžio laimėtoja 
Vita lapinskienė 
iš Vilniaus. Jai bus 
įteiktas drėkinamasis 
kremas.

Dėl prizų teiraukitės telefonu  
Vilniuje 212 36 26.  
Prizai laikomi tik dvi savaites.

PASUK GALVĄ
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l

Kalbasi dvi draugės.
- Aš su vyru išsiskyriau, visą turtą pasi-

dalijome.
- Kaip jums tai pavyko? Pas jus gi ne 

butas, o gausybės ragas.
- Taip ir pasidalijome: man gausybė, o 

jam - ragas.
l

Inspektorius iš švietimo ministerijos at-
važiavo į mokyklą tikrinti švietimo lygio. Už-
ėjo į istorijos pamoką. Pabuvo, paklausė, kai 
ką pasižymėjo.

Mokytoja inspektoriaus teiraujasi:
- Na, kaip?
- Lyg ir viskas gerai. Tik turiu jums, 

vaikai, vieną klausimą. Kas paėmė Basti-
liją?

Vaikai pradėjo šurmuliuoti ir po kiek 
laiko atsakė, kad jie tikrai neėmė. Moky-
toja irgi paliudijo, kad vaikai negalėjo pa-
imti.

Nuėjo inspektorius pas direktorių.
Mokyklos vadovas klausia:
- Na, kaip?
- Lyg ir viskas gerai, tik kai paklausiau, 

kas paėmė Bastiliją, vaikai atsakė, kad tikrai 
neėmė. Tam pritarė ir istorijos mokytoja.

Direktorius sako:
- Žinote, nerimti toje klasėje vaikai. Mo-

kytoja - taip pat. Galėjo jie ir paimt.
Grįžo inspektorius į ministeriją. Minist-

ras teiraujasi:
- Na, kaip sekėsi?
- Lyg ir viskas gerai, tik kai paklausiau, kas 

paėmė Bastiliją, vaikai sakė, kad tik rai neėmė. 

Mokytoja taip pat patvirtino, kad vaikai ne-
galėjo paimti. Na, o direktorius sakė, jog to-
je klasėje nerimti vaikai ir mokytoja. Galėjo 
jie ir paimt.

Ministras:
- Aš gi sakiau, nesivežk į komandiruotę 

brangių daiktų.
l

Jonas guodžiasi kaimynui:
- Paradoksas! Vienas butelis - kultūrin-

gai pasėdėjome. Du - jau per daug. O trys, 
pasirodo - per mažai! Kažkokia mistika.

l

 - Daktare, mano liga tokia keista, kad 
bijau, jog niekas nepadės...

- Nesijaudinkite, dabar yra tiek naujų 
vaistų, kad kai kuriems dar net ligos nesu-
galvotos!

aNEkDOTai

beprotiškas pasaulis

VAIŠĖS. Ne viename Tailando mieste 

kovo 13 dieną drambliams buvo  

surengtos iškilmingos vaišės - šią dieną 

Tailande švenčiama valstybinė  
dramblių diena. Vaisiais ir daržovėmis 

nukrautais „stalais“ gyvūnams siekiama 

atkreipti visuomenės dėmesį į  
pastangas išsaugoti dramblius bei jų 

gyvenamąją aplinką. Tailande šių  

gyvūnų sparčiai mažėja, karalystėje likę 

mažiau nei 3 tūkst. laukinių dramblių.

EP
A-

El
to

s n
uo

tr.


